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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

 

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

         ________________________________________________________________ 

Số: 36/2006/QĐ-UBND                    Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4  năm 2006 
    

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè 
ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường 

thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng 
_________________________ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001; 
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 
Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ; 
Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ 

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ 

Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; 
Căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ 

về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng 
đô thị và quản lý sử dụng nhà; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Công chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý và sử dụng tạm 
thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố 
Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông Công chính chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, 
kiểm tra, định kỳ báo cáo UBND thành phố việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết 
định số 161/2002/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2002 của UBND thành phố Đà Nẵng 
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ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các 
tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Công 
chính, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Lực 
lượng Thanh niên Xung kích thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã, Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                       CHỦ TỊCH 
       
                                      Hoàng Tuấn Anh 
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QUY ĐỊNH 
Về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông 

trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND 

ngày 17 tháng 04  năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
_____________________________________ 

      Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 
Quy định này quy định về việc quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục 

đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng, áp dụng đối 
với cơ quan, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có liên quan. 

Điều 2.  
Ngoài mục đích giao thông, cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các 

hoạt động kinh doanh (trừ kinh doanh vật liệu xây dựng, phế liệu, xăng, dầu, khí đốt, 
gia công sắt, gia công thép, cắt gạch), đỗ xe ô tô con, để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp, 
tập kết vật liệu xây dựng, lắp đặt buồng điện thoại công cộng, lắp đặt quảng cáo và sử 
dụng vào các mục đích khác. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy định này, các cụm từ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Lối cho người đi bộ là phần vỉa hè dành riêng cho người đi bộ; 
2. Tập kết vật liệu xây dựng gồm tập kết, trung chuyển vật liệu và phế thải xây 

dựng để sửa chữa và xây dựng nhà;  

3. Thùng chuyên dùng là thùng dùng để chứa vật liệu và phế thải xây dựng đảm 
bảo không rơi vãi ra ngoài gây ảnh hưởng môi trường xung quanh; 

4. Ô tô con là ô tô chở người không quá 9 chỗ ngồi kể cả lái xe và ô tô chở hàng 
với trọng tải không quá 1.500 kg. Ô tô con bao gồm cả các loại có kết cấu như mô tô 
nhưng trọng lượng bản thân từ 450 kg trở lên và trọng tải không quá 1.500 kg. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. 
1. Quy định cụ thể sử dụng tạm thời vỉa hè theo bề rộng: 
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a) Vỉa hè có bề rộng dưới 3,00 mét: Không cho phép sử dụng tạm thời ngoài 
mục đích giao thông; 

b) Vỉa hè có bề rộng từ 3,00 mét đến dưới 4,50 mét: Lối cho người đi bộ tối thiểu 
là 1,50 mét; phần còn lại cho phép sử dụng tạm thời để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp; 

c) Vỉa hè có bề rộng từ 4,50 mét đến dưới 6,00 mét: Lối cho người đi bộ tối thiểu 
là 2,00 mét; phần cho phép sử dụng tạm thời để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp tối đa là 
2,00 mét; phần còn lại tuỳ theo điều kiện cụ thể cho phép sử dụng tạm thời để thực 
hiện các hoạt động kinh doanh và sử dụng vào các mục đích khác; 

d) Vỉa hè có bề rộng từ 6,00 mét trở lên: Lối cho người đi bộ tối thiểu là 3,00 
mét; phần cho phép sử dụng tạm thời để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp tối đa là 2,00 
mét; phần còn lại tuỳ theo điều kiện cụ thể cho phép sử dụng tạm thời để thực hiện các 
hoạt động kinh doanh và sử dụng vào các mục đích khác; 

2. Phân định phạm vi sử dụng tạm thời vỉa hè: 
a) Phần vỉa hè sử dụng tạm thời để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp được tính từ 

mép ngoài đỉnh bó vỉa trở vào bên trong của hè phố; 
b) Phần vỉa hè sử dụng để làm lối cho người đi bộ được tính kế tiếp từ mép trong 

của phần để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp trở vào bên trong của hè phố;  
c) Phần còn lại phía trong cùng được sử dụng tạm thời để thực hiện các hoạt 

động kinh doanh và sử dụng vào các mục đích khác. 
Điều 5. 
1. Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để đỗ xe ô tô con (trong trường 

hợp thật sự cần thiết) thì tuỳ theo điều kiện cụ thể, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
phép xem xét giải quyết trên nguyên tắc đảm bảo không gây cản trở giao thông cho 
người đi bộ và mỹ quan đô thị;   

2. Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng thì 
tuỳ theo điều kiện cụ thể, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xem xét giải quyết trên 
nguyên tắc: 

a) Đối với vỉa hè có bề rộng nhỏ hơn 3,00 mét: vật liệu và phế thải xây dựng 
phải được che chắn cẩn thận, bảo đảm không rơi vãi xuống hệ thống thoát nước đô thị, 
vệ sinh môi trường và không gây cản trở giao thông cho người đi bộ; 

b) Đối với vỉa hè có bề rộng từ 3,00 mét trở lên: các loại vật liệu như cát, sạn, 
đá dăm và phế thải xây dựng phải đựng trong thùng chuyên dùng và đảm bảo không 
gây cản trở giao thông cho người đi bộ; 

3. Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt buồng điện thoại công 
cộng và lắp đặt quảng cáo thì tuỳ theo điều kiện cụ thể, cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép xem xét giải quyết nhưng trên nguyên tắc không lắp đặt trong phạm vi lối 
cho người đi bộ, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.  

Điều 6. 
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1. Các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông 
để thực hiện các hoạt động kinh doanh được quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm 
theo Quy định này; 

2. Nghiêm cấm việc thực hiện các hoạt động kinh doanh vào bất cứ thời gian 
nào tại mặt tiền của các cơ quan, trường học, nhà thờ, đình, chùa, miếu, thánh thất và 
công viên công cộng. 

Điều 7. Thời gian sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông để thực 
hiện các hoạt động kinh doanh  

1. Thời gian ban ngày: Được tính từ 6 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút; 

2. Thời gian ban đêm: Được tính từ 18 giờ 00 phút đến 6 giờ 00 phút ngày hôm 
sau; 

3. Thời gian cả ban ngày và ban đêm: 

Được tính từ 6 giờ 00 phút ngày hôm trước đến 6 giờ 00 phút ngày hôm sau. 

Điều 8.  
1. Nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm lối cho người đi bộ đã được quy định tại 

Điều 4 Quy định này;  

2. Tổ chức, cá nhân được phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao 
thông trên các tuyến đường phải chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về quản 
lý và sử dụng vỉa hè; tuyệt đối không được lấn chiếm ra ngoài phạm vi đã được cấp 
Giấy phép sử dụng tạm thời. 

Điều 9. Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông 
nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè thì phải được 
sự đồng ý của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó 
và có xác nhận của UBND phường, xã. 

Điều 10. Thẩm quyền cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích 
giao thông    

1. Sở Giao thông Công chính cấp Giấy phép cho các tổ chức và cá nhân có nhu 
cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông để đỗ xe ô tô con, lắp đặt buồng 
điện thoại công cộng, lắp đặt quảng cáo và sử dụng vào các mục đích khác trên các 
tuyến đường được phân cấp quản lý, gồm: 

a) Đường quốc lộ được Cục Đường bộ Việt nam uỷ thác quản lý;  
b) Hệ thống đường tỉnh lộ (ĐT); 
c) Hệ thống đường đô thị (ĐĐT) có bề rộng mặt đường lớn hơn 7,5 mét; 
2. Lực lượng Thanh niên xung kích cấp Giấy phép cho các tổ chức và cá nhân 

có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông để thực hiện các hoạt 
động kinh doanh, để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp, tập kết vật liệu xây dựng trên các 
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tuyến đường được phân cấp cho Sở Giao thông Công chính quản lý theo quy định tại 
khoản 1 Điều này; 

3. UBND các quận, huyện cấp Giấy phép cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử 
dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường được phân cấp 
quản lý, gồm: 
      a) Hệ thống đường huyện (ĐH); 
      b) Hệ thống đường đô thị (ĐĐT) có bề rộng mặt đường  bằng và nhỏ hơn 7,5 mét; 
      c) Các đường đô thị (ĐĐT) có bề rộng mặt đường lớn hơn 7,5 mét trong khu dân 
cư do Sở Giao thông Công chính uỷ thác quản lý. 

Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích 
giao thông và thời gian giải quyết 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao 
thông: 

a) Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu 
quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép); 

b) Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh 
doanh buôn bán phải kèm theo bản photocoppy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (hoặc Giấy xác nhận của UBND phường, xã 
nơi cư trú đối với những hộ buôn bán nhỏ), có giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường 
và cảnh quan đô thị. Trong trường hợp người sử dụng tạm thời vỉa hè không phải là 
chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè thì phải có giấy thoả thuận của người 
có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất có xác nhận của UBND phường, xã; 

c) Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để đỗ xe ô tô con phải có hồ sơ 
gia cố vỉa hè được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép chấp thuận; 

d) Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục 
vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà thì ngoài cam kết thực hiện đúng quy định tại khoản 2 
Điều 5 Quy định này, còn phải có Giấy phép sửa chữa, xây dựng nhà do cơ quan có 
thẩm quyền cấp theo quy định và hợp đồng phục vụ vệ sinh môi trường, vận chuyển 
phế thải xây dựng (nếu có) với Công ty Môi trường Đô thị;  

đ) Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt buồng điện thoại công 
cộng, lắp đặt quảng cáo phải có bản vẽ thiết kế kiểu dáng lắp đặt (trường hợp lắp đặt 
các loại hình quảng cáo phải được cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá - thông tin 
chấp thuận về nội dung quảng cáo);  

 2. Thời gian giải quyết cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích 
giao thông tối đa không quá 05 ngày (tính ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ theo quy định. Trường hợp không giải quyết được phải nêu rõ lý do và trả lời 
bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy phép biết. 

Chương III 
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TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
Điều 12.  Sở Giao thông Công chính  
1. Kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao 

thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố; 
2. Cấp và thu hồi Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông 

cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng vỉa hè được quy định tại khoản 1 Điều 10 
Quy định này; 

3. Chỉ đạo Thanh tra Giao thông Công chính kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền 
các hành vi vi phạm hành chính trong việc quản lý và sử dụng vỉa hè; 

4. Chỉ đạo Công ty Môi trường Đô thị tổ chức sản xuất các loại thùng chuyên 
dùng có kích cỡ phù hợp với từng loại vỉa hè và tiến hành các hoạt động dịch vụ vệ 
sinh môi trường, vận chuyển phế thải xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; 

5. Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố (lực lượng Cảnh sát Giao thông, 
Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội), Lực lượng Thanh niên xung kích thành 
phố, UBND các quận, huyện, phường, xã trong việc bảo đảm giữ gìn trật tự và an toàn 
giao thông trên vỉa hè của các tuyến đường được phân cấp quản lý tại khoản 1 Điều 10 
Quy định này; 

6. Tổ chức thu và quản lý phí sử dụng vỉa hè của các tổ chức, cá nhân được sử 
dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường được giao quản 
lý theo nội dung cấp giấy phép quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy định này. 

Điều 13. Lực lượng Thanh niên xung kích   
1. Kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao 

thông, bảo đảm giữ gìn trật tự và an toàn giao thông trên vỉa hè của các tuyến đường 
thuộc địa bàn thành phố; 

2. Cấp và thu hồi Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông 
cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng vỉa hè trên các tuyến đường quy định tại 
khoản 2 Điều 10 Quy định này; 

3. Đề xuất cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép quy định tại khoản 1 và khoản 
3 Điều 10 của Quy định này thu hồi Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích 
giao thông đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong việc 
quản lý và sử dụng vỉa hè; 

4. Chủ trì, phối hợp lực lượng Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Quản lý hành 
chính về trật tự xã hội thành phố, Thanh tra Giao thông Công chính, UBND các quận, 
huyện, phường, xã trong việc bảo đảm giữ gìn trật tự và an toàn giao thông trên vỉa hè 
của các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố; 

5. Tổ chức thu và quản lý phí sử dụng vỉa hè của các tổ chức, cá nhân được sử 
dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường được giao quản 
lý. 
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Điều 14. Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao 
thông và Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 

1. Phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Lực lượng Thanh niên xung kích thành phố, Thanh 
tra Giao thông Công chính, UBND các quận, huyện bảo đảm giữ gìn trật tự và an toàn 
giao thông trên vỉa hè của các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố; 

2. Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm hành chính trong việc 
quản lý và sử dụng vỉa hè. 

Điều 15. Sở Tài chính hướng dẫn việc thu và quản lý phí sử dụng vỉa hè ngoài 
mục đích giao thông theo đúng quy định. 

Điều 16. UBND quận, huyện  
1. Thực hiện việc quản lý vỉa hè trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận, huyện 

được phân cấp quản lý; 

2. Cấp và thu hồi Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông 
cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng vỉa hè được quy định tại khoản 3 Điều 10 
Quy định này; 

3. Thực hiện việc kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm hành 
chính trong việc quản lý và sử dụng vỉa hè; 

4. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Quản lý hành chính về 
trật tự xã hội quận phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Lực lượng Thanh niên xung kích thành 
phố, Thanh tra Giao thông Công chính trong việc bảo đảm giữ gìn trật tự và an toàn 
giao thông trên vỉa hè của các tuyến đường thuộc địa bàn quận, huyện được phân cấp 
quản lý;  

5. Tổ chức thu và quản lý phí sử dụng vỉa hè của các tổ chức, cá nhân được sử 
dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường được giao quản 
lý. 

Điều 17. UBND phường, xã   

1. Thực hiện việc quản lý vỉa hè trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường, xã 
được phân cấp quản lý; 

2. Kiểm tra, đề xuất UBND quận, huyện cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè 
ngoài mục đích giao thông cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên các tuyến đường 
cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè thuộc địa bàn phường, xã được phân cấp quản lý; 

3. Thực hiện việc kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm hành 
chính trong việc quản lý và sử dụng vỉa hè; 

4. Phối hợp chặt chẽ với Lực lượng Thanh niên Xung kích thành phố, Thanh tra 
Giao thông Công chính trong việc bảo đảm giữ gìn trật tự và an toàn giao thông trên 
vỉa hè của các tuyến đường thuộc địa bàn phường, xã được phân cấp quản lý; 



 CÔNG BÁO/Số 12 + 13/Ngày 12-5-2006 11 

5. Đề xuất cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép quy định tại Điều 10 của Quy 
định này; thu hồi Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với 
các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong việc quản lý và sử dụng 
vỉa hè. 

Điều 18. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép sử dụng tạm 
thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông 

1. Thực hiện đúng nội dung ghi trong Giấy phép và các nội dung quy định tại 
Quy định này; 

2. Nộp các khoản phí có liên quan đến việc sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục 
đích giao thông theo quy định. 

Chương IV 
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 19. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc chấp hành quy định về quản 
lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông được khen thưởng theo quy 
định. 

Điều 20.  
1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tạm thời 

vỉa hè ngoài mục đích giao thông thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 
theo quy định; 

2. Trường hợp do vi phạm mà gây thiệt hại về vật chất cho Nhà nước, tổ chức, cá 
nhân thì phải bồi thường theo quy định.  

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 21. Giám đốc Sở Giao thông Công chính chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng 
các cơ quan, tổ chức liên quan và Chủ tịch UBND các quận, huyện triển khai, hướng 
dẫn thực hiện Quy định này.  

Điều 22. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các ngành, địa phương, 
tổ chức và cá nhân phản ảnh bằng văn bản về Sở Giao thông Công chính để nghiên 
cứu, tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                   CHỦ TỊCH 
 

                                    Hoàng Tuấn Anh 
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Phụ lục I 
 

TUYẾN ĐƯỜNG CHO PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ ĐỂ KINH DOANH 
PHÂN CẤP CHO LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG KÍCH CẤP GIẤY PHÉP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  36/2006/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 4  năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

                                                                                         
A. TUYẾN ĐƯỜNG CÓ VỈA HÈ DÀNH LỐI CHO NGƯỜI ĐI BỘ RỘNG 2,00 

MÉT CHO PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI ĐỂ KINH DOANH VÀO BAN 
NGÀY VÀ BAN ĐÊM 

 
I. Các tuyến đường thuộc đường loại 1, gồm 04 tuyến: 

1. Lê Đình Dương  
2. Hàm Nghi 
3. Ông Ích Khiêm: đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Quang Trung  

(trừ đoạn vỉa hè có bề rộng nhỏ hơn 4,50 mét) 
4. Võ Văn Tần 

 

II. Các tuyến đường thuộc đường loại 2, gồm 08 tuyến: 
1. Nguyễn Tri Phương 
2. Pasteur (trừ đoạn vỉa hè có bề rộng nhỏ hơn 4,50 mét) 
3. Núi Thành 
4. Lê Thánh Tôn 
5. Lý Thường Kiệt (trừ đoạn vỉa hè có bề rộng nhỏ hơn 4,50 mét) 
6. Ông Ích Khiêm: đoạn từ đường Quang Trung đến đường Nguyễn Tất Thành 

(trừ đoạn vỉa hè có bề rộng nhỏ hơn 4,50 mét) 
7. Tiểu La: đoạn từ đường 2 tháng 9 đến đường Núi Thành 
8. Phan Đình Phùng: vỉa hè phải, đoạn từ đường Trần Phú đến đường Lê Lợi 

(trừ đoạn vỉa hè có bề rộng nhỏ hơn 4,50 mét) 
 

III. Các tuyến đường thuộc đường loại 3, gồm 13 tuyến: 
1. Cách Mạng Tháng 8 
2. Ngũ Hành Sơn 
3. Nguyễn Lương Bằng 
4. Nguyễn Văn Thoại  
5. Trần Quang Diệu 
6. Triệu Việt Vương 
7. Hồ Tùng Mậu 
8. Nguyễn Thị Định 
9. Tôn Đức Thắng 
10. Mai Hắc Đế (trừ đoạn đường chưa nâng cấp mở rộng) 
11. Nguyễn Cảnh Chân: Vỉa hè trái 
12. Nguyễn Đình Trọng: Vỉa hè phải 
13. Vũ Ngọc Phan: Đoạn vỉa hè có bề rộng từ 4,50 mét đến dưới 6,00 mét 

IV. Các tuyến đường thuộc đường loại 4, gồm 04 tuyến:  
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1. Âu Cơ: đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng đến đường Đặng Dung    
2. Khúc Hạo 
3. Ông Ích Đường: đoạn từ ngã tư Cẩm Lệ đến cầu Cẩm Lệ 
4. Quốc lộ 14B: đoạn từ ngã tư Hoà Cầm đến điểm giao cắt giữa QL 14B cũ 

và QL 14B mới           

V. Các tuyến đường thuộc đường loại 5, gồm 01 tuyến: 
1. Nguyễn Văn Cừ 

 
B. TUYẾN ĐƯỜNG CÓ VỈA HÈ DÀNH LỐI CHO NGƯỜI ĐI BỘ RỘNG 2,00 
MÉT CHO PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI ĐỂ KINH DOANH VÀO BAN ĐÊM 

 
I. Các tuyến đường thuộc đường loại 1, gồm 01 tuyến: 

1. Lê Đình Lý 
 
C. TUYẾN ĐƯỜNG CÓ VỈA HÈ DÀNH LỐI CHO NGƯỜI ĐI BỘ RỘNG 3,00 

MÉT CHO PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI ĐỂ KINH DOANH VÀO BAN 
NGÀY VÀ BAN ĐÊM 

 
I.  Các tuyến đường thuộc đường loại 2, gồm 01 tuyến: 

1. Phan Đình Phùng: vỉa hè trái, đoạn từ đường Trần Phú đến đường Lê Lợi 
(trừ đoạn vỉa hè có bề rộng nhỏ hơn 4,50 mét) 
 

II.  Các tuyến đường thuộc đường loại 3, gồm 03 tuyến: 
1. Nguyễn Cảnh Chân: Vỉa hè phải 
2. Vũ Ngọc Phan: đoạn vỉa hè có bề rộng bằng hoặc lớn hơn 6,00 mét 
3. Nguyễn Đình Trọng: Vỉa hè trái. 
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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 38/2006/QĐ-UBND                         Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4  năm 2006 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 94/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 
7 năm 2005 của UBND thành phố ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị 

và xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 
 

CHỦ TỊCH 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 94/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2005 của 
UBND thành phố ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị và xã, phường thuộc thành 
phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; 

-  Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng đào tạo thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở 
Nội vụ thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung vào điều 5, Quyết định số 94/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 
năm 2005 của UBND thành phố “về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị và xã, phường thuộc thành phố 
Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng” đối tượng được áp dụng là cán bộ y tế cơ sở, 
hợp đồng theo Quyết định số 58/ TTg ngày 03 tháng 02 năm 1996 của Thủ trướng Chính 
phủ. 

Điều 2. Đối tượng quy định tại điều 1 Quyết định này nếu được cử đi đào tạo đại 
học hoặc sau đại học phải công tác tiếp tục tại các Trạm y tế xã, phường, ít nhất 7 (bảy) 
năm  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ, Y tế, Tài 
chính, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Trung tâm y tế 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 
         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: 39/2006/QĐ-UBND                              

                                                                                Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 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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      UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 
    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                     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 39/2006/QĐ-UBND 
ngày26 tháng 4 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; 

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; 
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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. 

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 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 
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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 2 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 
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 nghị UBND thành 
phố kịp thời 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. 
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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 16/02/2006 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. 

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.  
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 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.   

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 
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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 ngừa, đấu tranh chống tham nhũng; tăng cường nâng cao và triển khai đồng bộ 
các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắt 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. Chương trình phải cụ thể về thời gian và phân công người chịu 
trách nhiệm từng khâu công việc và gửi kết quả về UBND thành phố Đà Nẵng trước 
ngày 30/5/2006. 

 2. Giao cho Chánh Thanh tra thành phố hướng dẫn về 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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      UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                      

    Số: 40/2006/QĐ-UBND                            Đà Nẵng, ngày 03  tháng 5  năm 2006 

  
             QUYẾT ĐỊNH 

        Ban hành Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ 
       thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010 

 
 

 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 19/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2002 của Thủ tư
ớng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt 
Nam đến năm 2010; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006-2010; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng,           
 

  QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ 
của phụ nữ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010. 

 Điều 2. Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng có trách 
nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành đ
ộng nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ của 
phụ nữ thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ 
tịch UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan 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  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

  
            

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

GIAI ĐOẠN 2006-2010 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006 /QĐ-UB  ngày 03  tháng 5 năm 2006 của 

UBND thành phố Đà Nẵng) 
  

Căn cứ Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010; 
Nghị quyết số 27/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân 
thành phố về nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006-2010 và kết quả thực hiện Kế hoạch hành 
động Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2001-2005, UBND thành phố 
ban hành Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 
2006-2010 (sau đây viết tắt là Kế hoạch hành động) cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 
1. Mục tiêu tổng quát: 

 Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo mọi điều 
kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ trong 
mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. 

2. Các mục tiêu, chỉ tiêu: 
a) Mục tiêu thứ nhất: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao 

động, việc làm. Trong đó có 03 chỉ tiêu cụ thể: 
- Đạt 60 - 65%  lao động nữ trong tổng số lao động có việc làm mới. 
- Giảm tỷ lệ thất nghiệp của lao động nữ ở khu vực thành thị còn 4% vào năm 

2010. 
- Đạt 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được vay vốn giải quyết việc làm, 

cải thiện đời sống. 
b) Mục tiêu thứ hai: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực giáo 

dục. Trong đó  có 03 chỉ tiêu cụ thể: 
- Phấn đấu xoá mù chữ cho 100% số phụ nữ dưới 40 tuổi bị mù chữ (trừ diện 

miễn hoãn). 
- Đạt 40% trở lên nữ cán bộ công chức, viên chức được đào tạo sau đại học trên 

tổng số cán bộ công chức, viên chức của thành phố được cử đi học. 
- Đạt 40% trở lên nữ cán bộ công chức, viên chức được bồi dưỡng về chính trị, 

quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, tin học, ngoại ngữ trên tổng số cán bộ công chức 
của thành phố được cử đi bồi dưỡng. 
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c) Mục tiêu thứ ba: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực chăm 
sóc sức khoẻ. Trong đó có 04 chỉ tiêu cụ thể: 

- Đạt 95% trở lên phụ nữ có thai được khám thai đủ 3 lần trở lên. 
- Giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản xuống còn 30-40/100.000. 
- Đạt 95% trở lên phụ nữ được tiếp cận với dịch vụ y tế. 
- Đạt 100%  trạm y tế xã, phường có bác sĩ. 
d) Mục tiêu thứ tư: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên 

các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội để tăng tỷ lệ phụ nữ được giới thiệu và 
bầu tham gia lãnh đạo các cấp, các ngành. Trong đó có 04 chỉ tiêu cụ thể: 

- Đạt 15% trở lên cán bộ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng thuộc nhiệm kỳ Đại hội 
Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX.  

 - Đạt 33% trở lên cán bộ nữ tham gia Đại biểu Quốc hội khóa XII. 
 - Đạt 30% cán bộ nữ tham gia Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2009-2014. 
 - Tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo tại các cơ quan quản lý nhà nước. Phấn 

đấu 100% các cơ quan đơn vị có lao động nữ chiếm tỷ lệ 30% trên tổng số có cán bộ 
nữ tham gia bộ máy lãnh đạo quản lý ở đơn vị. 

e) Mục tiêu thứ năm: Tăng cường năng lực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. 
Trong đó có 02 chỉ tiêu cụ thể: 

- Đạt 90% trở lên lãnh đạo từ cấp phòng trở lên và các thành viên Ban vì sự tiến 
bộ phụ nữ được đào tạo kiến thức về giới và thực hiện lồng ghép giới vào hoạch định 
và thực thi chính sách.  

- Đạt 100% Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp được kiện toàn bộ máy theo Chỉ 
thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 
 1. Đối với mục tiêu thứ nhất: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh 
vực lao động, việc làm. 

a) Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì:  
- Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai lồng ghép 

các chương trình mục tiêu trên địa bàn, đặc biệt là các chương trình xoá đói giảm nghèo 
và  giải quyết việc làm; 

- Thực hiện chính sách chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển các làng nghề 
truyền thống, tăng cường lao động dịch vụ, tăng cường công tác đào tạo nghề cho phụ 
nữ, quan tâm đối tượng phụ nữ trong diện gia đình di dời, giải toả; 
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- Tiếp tục thực hiện các chương trình vay vốn tín dụng và các nguồn vốn tài trợ 
nước ngoài, đặc biệt có chính sách cho phụ nữ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, 
cải thiện đời sống. 

b) Cục Thống kê thành phố xây dựng các tiêu chí cơ sở dữ liệu về lao động nữ 
và duy trì thường xuyên chế độ thông tin thị trường lao động việc làm với các số liệu 
đã được phân tích theo giới tính. 

c) Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố có biện pháp cụ thể nhằm tăng cường 
trách nhiệm và nâng cao năng lực của tổ chức công đoàn, nữ công cơ sở trong việc bảo 
vệ quyền và lợi ích chính đáng của lao động nữ trong các loại hình doanh nghiệp. 

2. Đối với mục tiêu thứ hai: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh 
vực giáo dục. 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì:  
- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 

Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Bộ đội Biên phòng thành phố và các ngành liên 
quan vận động phụ nữ dưới 40 tuổi chưa biết chữ và chưa hoàn thành các chương trình 
phổ cập giáo dục ra học tại các lớp xoá mù chữ, bổ túc tiểu học, trung học cơ sở; 

- Phối hợp với Sở Văn hoá - Thông tin tổ chức tuyên truyền rộng rãi về lợi ích 
của việc học chữ, học tập kiến thức về mọi lĩnh vực cho phụ nữ. 

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành uỷ, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Tài chính tham mưu cho UBND thành phố, Hội đồng Đào tạo thành phố các kế 
hoạch, chương trình, đề án chế độ chính sách về việc cử cán bộ nữ đi học sau đại học, 
đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tin học ngoại ngữ, lý luận chính trị, quản 
lý nhà nước. 

3. Đối với mục tiêu thứ ba: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh 
vực chăm sóc sức khoẻ. 

a) Sở Y tế chủ trì, phối hợp Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em, Liên đoàn Lao 
động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
và các cơ quan liên quan: 

-Triển khai mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngành y tế, ngành dân số, đặc biệt là của 
các tầng lớp nhân dân và phụ nữ, nhằm tạo sự thay đổi thực sự về hành vi, thói quen  
trong việc tự chăm sóc và chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ, thực hiện kế hoạch 
hoá gia đình. Có biện pháp hiệu quả vận động nam giới áp dụng các biện pháp kế hoạch 
hóa gia đình; 

- Củng cố và phát triển mạng lưới tư vấn sức khoẻ, sức khoẻ sinh sản - kế hoạch 
hoá gia đình; cung cấp dịch vụ tư vấn về giới tính và tình dục an toàn cho lứa tuổi vị 
thành niên, tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, đặc biệt 
là quá trình trước, trong và sau khi sinh của các bà mẹ; 
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- Xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho lao động nữ trong các 
ngành, nghề nặng nhọc, độc hại theo danh mục quy định của Bộ Y tế và Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội. 

- Kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống các đơn vị  
thực hiện chức năng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em. 

b) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xây dựng đề án 
thành lập Trung tâm khám bệnh cho phụ nữ. 

4. Đối với mục tiêu thứ tư: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ 
nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội để tăng tỷ lệ phụ nữ được giới 
thiệu và bầu tham gia lãnh đạo các cấp, các ngành. 

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành uỷ: 
- Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ nữ. Xây dựng và triển 

khai thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ nữ làm công tác quản lý, lãnh đạo; 
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong công tác sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ nữ 

chủ chốt ở các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị và chuẩn bị nhân sự nữ cho kỳ Đại 
hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2009-2014, 
Quốc hội khoá XII đảm bảo đạt tỷ lệ đề ra;  

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao nhận thức về giới và thực hiện 
lồng ghép giới trong chính sách phát triển nguồn nhân lực, trong công tác tổ chức cán 
bộ; 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, lý luận chính 
trị, tin học, ngoại ngữ... cho cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ nữ trong diện quy hoạch. 

b) Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính 
quyền, các ngành, các cấp trong công tác cán bộ nữ để phát hiện, theo dõi, giới thiệu, 
bồi dưỡng, quy hoạch nguồn cán bộ nữ.  

5. Đối với mục tiêu thứ năm: Tăng cường năng lực hoạt động vì sự tiến bộ của 
phụ nữ. 

a) Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Ban vì sự tiến bộ phụ 
nữ các ngành, các cấp, các địa phương: 

- Củng cố bộ máy hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ đủ mạnh để thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ được giao; 

- Tiếp tục cải tiến phương thức, nội dung hoạt động nhằm nâng cao nhận thức 
và tăng cường lồng ghép giới vào quá trình hoạch định chính sách; 

- Đẩy mạnh công tác khảo sát, nghiên cứu và thu thập thông tin về phụ nữ và 
giới; 

- Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về giới, kỹ năng hoạt động vì sự tiến bộ 
của phụ nữ cho đội  ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý; 
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b) UBND các quận, huyện chủ động chỉ đạo, thực hiện củng cố bộ máy và tăng 
cường năng lực hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ quận, huyện, xã, phường. 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phân công trách nhiệm:  
a) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND 

các quận, huyện căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch hành động, xây dựng và tổ chức 
thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động của ngành, địa phương, đơn vị mình; lồng ghép 
mục tiêu về bình đẳng giới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn 
vị hàng năm; 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các đơn vị, địa phương lồng ghép việc thực 
hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 
hàng năm; 

c) Các thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố căn cứ Kế hoạch hành 
động xây dựng chương trình hành động cụ thể trên cơ sở lồng ghép chặt chẽ với nhiệm 
vụ chính trị của ngành, của đơn vị; 

d) Cục Thống kê chủ trì, hướng dẫn chế độ báo cáo các số liệu phân tích theo 
giới tính và chỉ đạo lồng ghép thống kê giới trong các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra; 

đ) Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền chính 
sách, pháp luật về bình đẳng giới, về chế độ, quyền lợi của người phụ nữ; 

2. Kinh phí thực hiện: 
a) Sở Tài chính: 
- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương lập dự toán chi ngân sách 

cho các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở địa phương, đơn vị và giao thành mục chi 
riêng trong kế hoạch hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 
5026/TC/HCSN ngày 27 tháng 5 năm 2002; 

- Bố trí kinh phí theo quy định cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. 
b) Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường vận động tài trợ trong và 

ngoài nước cho việc thực hiện các mục tiêu cuả Kế hoạch hành động. 
3. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết: 

 - Hàng năm, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố chủ trì, phối hợp với các 
ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các mục 
tiêu của Kế hoạch hành động, đồng thời tổng hợp, định kỳ báo cáo và tham mưu cho 
Uỷ ban nhân dân thành phố UBND thành tổ chức sơ kết, tổng kết; 
 - Các các sở, ban, ngành, địa phương và đề nghị các đoàn thể định kỳ kiểm tra 
việc thực hiện Kế hoạch hành động của các đơn vị trực thuộc. Tổ chức sơ kết, tổng kết 
hàng năm và báo cáo kết quả về UBND thành phố thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư 
và Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố.  
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- Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các mục tiêu 
vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố được biểu dương, khen thưởng theo quy định của 
pháp luật về thi đua khen thưởng./. 
 
                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
                                                                   CHỦ TỊCH 
                                                

        Hoàng Tuấn Anh 
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UỶ BANNHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số: 41/2006/QĐ-UBND 

 
 

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

 

               Đà Nẵng, ngày 03  tháng 5  năm 2006 
 

  

       
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức xã, phường đội và trợ cấp  
ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ 

_________________________________ 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 Căn cứ Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ 
qui định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ; 
 Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2005/TTLT-BQP-BKHĐT-BTC-BLĐTBXH 
ngày 20 tháng 4 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, 
Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 184/2004/NĐ
-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ qui định chi tiết việc thi hành Pháp 
lệnh DQTV; 
 Theo đề nghị của  Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố, 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

 Điều 1. Kiện toàn cơ cấu xã, phường đội gồm 03 đồng chí:  

- Xã, phường đội trưởng là thành viên UBND xã, phường; 

- Chính trị viên là Bí thư Đảng ủy xã, phường kiêm nhiệm;  

- Xã, phường đội phó là cán bộ chuyên môn. 

 Điều 2. Định mức trợ cấp ngày công, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân tự 
vệ đựơc huy động làm nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền và hỗ trợ tiền ăn trong thời 
gian chữa bệnh do ốm đau, tai nạn trong khi làm nhiêm vụ như sau: 

 1. Định mức trợ cấp ngày công cho dân quân nòng cốt bằng 0,07 so với mức lư
ơng tối thiểu; nếu làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 06 giờ sáng thì được hưởng gấp đôi . 

Riêng lực lượng dân quân biển hoạt động tuyến lộng và khơi  khi có lệnh điều đ
ộng của cấp có thẩm quyền thì tùy theo tính chất, nhiệm vụ của từng đợt hoạt động, Ủy 
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ban nhân dân thành phố sẽ quyết định định mức trợ cấp ngày công theo từng đợt hoạt 
động theo đề nghị của Sở Tài chính 

 2. Định mức trợ cấp ngày công cho lực lượng dân quân tự vệ rộng rãi được huy 
động làm nhiệm vụ có thời gian làm nhiệm vụ vượt quá thời gian thực hiện nghĩa vụ 
công ích hàng năm thì số thời gian vượt trội được hưởng trợ cấp ngày công theo định 
mức ở Khoản 1, Điều 2 của Quyết định này. 

 3. Định mức chi hỗ trợ tiền ăn hàng ngày cho Dân quân làm nhiệm vụ cách xa 
nơi cư trú không có điều kiện đi, về bằng mức tiền ăn theo tiêu chuẩn của chiến sỹ bộ 
binh là 14.000đ/ ngày + bù chênh lệch giá lương thực. 

4. Định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm xã hội đi chữa bệnh do ốm đau, tai nạn lao động trong thời gian được huy đ
ộng làm nhiệm vụ bằng mức ăn theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 của Quyết định này. 
Thời gian đựơc hưởng tối đa không quá 15 ngày/ năm đối với trường hợp bị ốm đau; 
15 ngày/ 1 lần đối với trường hợp bị tai nạn lao động. 
 Điều 3. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm 
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này. 

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

 Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân 
sự thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, 
Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan 
thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện; các cơ quan, đơn vị liên 
quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

          CHỦ TỊCH  
 
                            Hoàng Tuấn Anh 
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UỶ BANNHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số: 42/2006/QĐ-UBND 

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

_______________________________________________________________ 

 

              Đà Nẵng, ngày 03  tháng 5  năm 2006 
   

 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tuyên truyền, cổ động  

trực quan 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 219/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2010; 
           Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá-Thông tin, 

 
         QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về quản lý hoạt 

động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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 Sở Văn hoá-Thông tin, 

Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tuyên 
truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
 
                               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
                                 CHỦ TỊCH 
                                                                    
                                                                                     Hoàng Tuấn Anh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_________________________________ 

 

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

 
          Đà Nẵng, ngày 03  tháng 5  năm 2006  

 
QUY ĐỊNH TẠM THỜI 

Về quản lý hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn  
thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2006/UBND ngày 03 tháng 5  năm 2006  
của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Phạm vi điều chỉnh: 
          a) Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan nhằm phục vụ nhiệm vụ chính 
trị của Đảng và Nhà nước (sau đây gọi tắt là tuyên truyền, cổ động trực quan) trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng. 
           b) Trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác quản lý 
các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố. 

 2. Đối tượng áp dụng: 
           Các tổ chức, cá nhân có các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng và các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực hoạt động này. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
1.  Tuyên truyền, cổ động trực quan là dùng ngôn ngữ, hình ảnh, màu sắc, cách 

trang trí thông qua các phương tiện tuyên truyền cụ thể để giải thích, tác động đến mọi 
người, giúp cho mọi người nhận thức, tham gia thực hiện chủ trương, công việc đề ra. 

2. Nội dung tư tưởng chính trị của công tác tuyên truyền, cổ động trực quan  là 
cổ động, tuyên truyền thực hiện những đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng- an ninh, nhằm đẩy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  

3. Hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan là sự thể hiện sản phẩm cổ động 
bằng tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, hình ảnh, âm thanh và các hình thức khác. 
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4. Sản phẩm tuyên truyền, cổ động trực quan trong Quy định này là: 
a) Băng- rôn khẩu hiệu; 
b) Pa- nô khẩu hiệu; 
c) Pa- nô tranh cổ động; 
d) Pa- nô giới thiệu, công bố khu quy hoạch, công trình; 
đ) Áp- phích cổ động; 
e) Tờ rơi tuyên truyền; 
g) Băng, đĩa tuyên truyền; 
h) Phướn khẩu hiệu, Phướn trang trí; 
i) Xe hoa, thuyền hoa; 
k) Xe cổ động, xe tuyên truyền lưu động; 

          l ) Cờ Đảng,  cờ Tổ quốc, cờ Tôn giáo, cờ hội và cờ màu trang trí; 
         m) Các phương tiện tuyên truyền, cổ động trực quan khác. 
          5. Nơi công cộng trong Quy định này là: đường phố, quảng trường, công viên, 
vườn hoa, cầu, bến xe, nhà ga, công trình văn hoá- nghệ thuật, thể dục- thể thao, y tế, 
giáo dục, khu du lịch, khu vui chơi giải trí và các khu vực công cộng khác theo quy 
định pháp luật. 
           Điều 3. Yêu cầu về hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan 
          Mọi hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
phải phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuân thủ các quy định  
pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, tuyên truyền. 

     Điều 4. Nghiêm cấm các hành vi sau đây: 
       1. Tuyên truyền, cổ động trực quan có nội dung không phù hợp với chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xâm hại an ninh quốc gia, đoàn kết dân 
tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và công dân; 

        2. Hoạt động tuyên truyền, cổ động có tính chất kích động bạo lực, xâm phạm 
đạo đức, thuần phong, mỹ tục; 

        3. Sử dụng phương tiện tuyên truyền, cổ động trực quan làm hạn chế tầm nhìn 
của người tham gia giao thông; làm ảnh hưởng sự trang nghiêm tại nơi làm việc của 
các cơ quan, công sở, mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng con người; 

        4. Thực hiện hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan khi chưa có văn bản 
đồng ý hoặc cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 

        5. Tiến hành các hoạt động tuyên truyển, cổ động trực quan không đúng với 
nội dung đã đăng ký hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.    

 

Chương II 
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NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
       Điều 5. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan  
           1. Tất cả các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố 
đều phải đăng ký với cơ quan chức năng trước khi triển khai:  
           a) Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan do các tổ chức sự nghiệp chuyên 
ngành văn hoá- thông tin thực hiện phải đăng ký cơ quan chủ quản (Cấp thành phố 
đăng ký với Sở Văn hoá- Thông tin thành phố. Cấp quận, huyện đăng ký với Uỷ ban 
nhân dân các quận, huyện); 
           b) Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan do cơ quan cấp quận/ huyện, xã/ 
phường thực hiện phải đăng ký tại Uỷ ban nhân dân các quận, huyện (Thông qua phòng 
Văn hoá- Thể thao quận, huyện); 

 c) Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan do các cơ quan cấp thành phố 
thực hiện phải đăng ký tại Sở Văn hoá- Thông tin thành phố; 

 d) Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan không thuộc các mục a, b, c 
nêu trên phải đăng ký tại Sở Văn hoá- Thông tin thành phố. 
           2. Hồ sơ đăng ký tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan gồm: 

 a) Đơn đăng ký: Ghi rõ nội dung, phương tiện, địa điểm (không gian, mặt đất), 
thời gian tiến hành kèm theo các bản mẫu trình bày (ma-két); 

 b) Văn bản đồng ý cho phép sử dụng tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả trong 
trường hợp có sử dụng các tác phẩm chưa được phổ biến chính thức; 

      c) Văn bản thẩm định về kết cấu xây dựng của Sở Xây dựng trong trường hợp 
lắp đặt pa-nô có diện tích từ hai mươi mét vuông (20m2) trở lên; 

      d) Văn bản thẩm định phương án bảo đảm an toàn giao thông của Sở Giao thông- 
Công chính trong trường hợp tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan bằng thuyền hoa, 
xe hoa. 

      3. Thời hạn trả lời văn bản đăng ký tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động 
trực quan; thời hạn trả lời đề nghị thẩm định kết cấu xây dựng pa-nô, thẩm định phương 
án đảm bảo an toàn giao thông trong trường hợp tuyên truyền, cổ động trực quan bằng 
thuyền hoa, xe hoa là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận 
được văn bản đề nghị. 

 4. Trường hợp tuyên truyền, cổ động trực quan bằng các phương tiện kỹ thuật 
cao, công nghệ hiện đại như bảng điện, bảng màn hình điện tử hoặc các phương tiện 
tương tự, tổ chức, cá nhân thực hiện phải xin phép Uỷ ban nhân dân thành phố (thông 
qua Sở Văn hoá- Thông tin). 
 Điều 6. Nội dung tuyên truyền, cổ động trực quan  

1. Phải chuẩn xác, cô đọng, ấn tượng và dễ hiểu, dễ nhớ;  
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2. Được Bộ Văn hoá-Thông tin, Uỷ ban nhân dân thành phố, Ban Tuyên giáo 
Thành uỷ, Sở Văn hoá- Thông tin cung cấp hoặc cho phép tại thời điểm thực hiện công 
tác tuyên truyền; 

3. Đối với các nội dung có tính chuyên môn phải do ngành chủ quản ở Trung 
ương ban hành hoặc được Thủ trưởng cơ quan chủ quản đồng ý trong văn bản đăng ký 
thực hiện việc tuyên truyền, cổ động trực quan gửi cơ quan chức năng.  

Điều 7. Hình thức tuyên tuyền, cổ động trực quan  
1. Phải có thẩm mỹ và thể hiện rõ, đầy đủ nội dung tuyên truyền, cổ động; 
2. Chất liệu và cách thể hiện phải phù hợp với văn hoá dân tộc và mỹ quan đô 

thị. 
Điều 8. Ngôn ngữ trong tuyên truyền, cổ động trực quan  
1. Ngôn ngữ dùng trong tuyên truyền, cổ động trực quan là tiếng Việt, trừ những 

trường hợp từ ngữ đã được quốc tế hoá, tên riêng hoặc từ ngữ không thay thế được 
bằng tiếng Việt thì được viết nguyên gốc; 

2. Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một 
phương tiện tuyên truyền, cổ động trực quan thì viết tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài 
sau, khổ chữ tiếng nước ngoài không được lớn hơn khổ chữ tiếng Việt; 

3. Trong trường hợp tuyên truyền hoạt động ngoại giao, trên các phương tiện 
tuyên truyền cổ động trực quan chỉ viết bằng tiếng nước ngoài thì nội dung phải đúng 
với bản dịch tiếng Việt đã đăng ký; 

4. Viết đúng chính tả, không viết tắt, trừ trường hợp nội dung thể hiện quá dài 
thì được viết tắt những từ thông dụng. 

Điều 9. Phương tiện tuyên truyền, cổ động trực quan: 
1. Băng - rôn khẩu hiệu: 
a) Băng - rôn khẩu hiệu treo ngang đường phố phải bảo đảm các yêu cầu: 
- Màu sắc, kiểu chữ phải rõ ràng, trang trọng; 
- Chiều ngang của băng- rôn khẩu hiệu tuỳ thuộc vào thực tế bề rộng của mặt 

đường để bố trí phù hợp, chiều đứng tối thiểu là 0,6 mét; 
- Băng - rôn khẩu hiệu treo ngang đường phố phải treo ngay thẳng, không bị vật 

khác che khuất và không che khuất các biển báo giao thông; không gây trở ngại cho 
người và các phương tiện tham gia giao thông; không làm mất mỹ quan đô thị; tầm cao 
khi treo so với mặt đường tối thiểu là 4,5 mét. Trụ, dây giăng băng- rôn khẩu hiệu và 
các vật dụng khác phải bảo đảm chắc chắn, gọn đẹp; 

- Băng - rôn khẩu hiệu về Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh phải có nền 
màu đỏ, chữ màu vàng (hoặc màu trắng), được treo trang trọng và chỉ được treo ở 
những tuyến đường chính; 
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- Tuân thủ chặt chẽ các quy định về địa điểm và thời gian treo băng - rôn sau khi 
có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền;  

- Băng - rôn khẩu hiệu không được treo trên tường rào các nơi công cộng. 
 b) Băng - rôn khẩu hiệu treo trong nhà phải được treo ở nơi trang trọng, dễ nhìn 
thấy, dễ đọc. 
          c) Băng - rôn treo ở trụ sở các cơ quan, tổ chức phải được treo ở nơi trung tâm, 
trang trọng, ngay phía trên cổng chính ra vào hoặc phía mặt tiền nhà chính, không bị 
che khuất và không che khuất bảng tên đơn vị. 
 2. Pa - nô khẩu hiệu và pa- nô tranh cổ động   

a) Thể hiện nội dung và hình thức theo đúng bản mẫu đã được cơ quan chức 
năng cho phép, trong đó phải đảm bảo chiều ngang tối thiểu là một (01) mét, chiều 
đứng tối thiểu là một mét tám mươi (1,80m); 

b) Đảm bảo an toàn, phù hợp với không gian, cảnh quan xung quanh; 
c) Thể hiện rõ tên đơn vị thực hiện và thời gian sử dụng ở góc phải của  

pa-nô. 
3. Áp - phích cổ động, tờ rơi tuyên truyền  
a) Áp - phích cổ động phải được dán, đặt đúng nơi cho phép; không ảnh hưởng 

đến mỹ quan đô thị và phải được tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu của nơi dán, đặt áp- 
phích khi hết thời hạn cho phép thực hiện tuyên truyền, cổ động; 

b) Tờ rơi tuyên truyền phải được phát hành đúng đối tượng; cách thức phát hành 
phải đúng quy định pháp luật. 

4. Băng, đĩa tuyên truyền  
a) Bảo đảm các yêu cầu về địa điểm, tuyến đường, thời gian, âm lượng theo quy 

định;  
b) Không thực hiện tuyên truyền, cổ động tại khu vực hoặc khi đi ngang qua khu 

vực trường học, bệnh viện, nơi đang tiến hành các nghi thức, lễ hội đông người. 
5.  Phướn khẩu hiệu, phướn trang trí  
a) Chiều dài tối thiểu là 3,5 mét, chiều rộng tối thiểu là 0,60 mét; 
b) Các vật dụng để treo, đặt phướn phải gọn, đẹp và chắc chắn; 
c) Treo, đặt phướn đúng nơi cho phép; không gây trở ngại cho người và các 

phương tiện tham gia giao thông; không làm mất mỹ quan đô thị. 
6. Xe hoa, thuyền hoa tuyên truyền, cổ động  

          a) Đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật. Độ cao của xe hoa không quá 04 mét, chiều 
rộng không quá 03 mét; thuyền hoa phải đảm bảo độ cao giới hạn khi qua cầu; 
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b) Các phương tiện xe, thuyền dùng làm xe hoa, thuyền hoa phải đầy đủ thủ tục 
lưu hành theo quy định của pháp luật; hệ thống điện và các vật dụng làm xe hoa, thuyền 
hoa phải bảo đảm an toàn, có dụng cụ chữa cháy; 

c) Người điều khiển xe hoa, thuyền hoa phải đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy 
định của pháp luật; 
          d) Chương trình phát thanh tuyên truyền, cổ động trên xe hoa, thuyền hoa phải 
được cơ quan chức năng cho phép. 

7. Cờ Tổ quốc  
a) Yêu cầu chung: 
- Cờ treo có màu sắc và kích thước đúng quy định, không được bạc màu, nhàu, 

rách;  
- Treo ở vị trí trang trọng, đúng hướng của ngôi sao vàng; 
- Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc treo cờ thường xuyên theo quy định. 
b) Việc treo cờ ở hai bên đường của các đơn vị, địa phương: 
- Chỉ được treo trong các ngày lễ, ngày Tết và các dịp chào mừng các sự kiện 

lớn, quan trọng của đơn vị, địa phương, quê hương, đất nước theo quy định chung;  
- Cờ treo hai bên đường phải ngay thẳng, không nghiêng lệch, không gây trở 

ngại cho người và các phương tiện tham gia giao thông, bảo đảm sự trang nghiêm;  
- Trụ cờ phải có độ cao tối thiểu 2,50 mét.  
c) Việc treo cờ trong các ngày lễ, ngày Tết đối với các hộ dân phải bảo đảm các 

yêu cầu:  
           - Đối với nhà trệt thực hiện treo cờ ở trên cao, phía mặt tiền; đối với nhà lầu 
thực hiện treo cờ  ở mặt  tiền, lan can tầng 1;  
            - Độ chếch cán cờ từ 30 độ đến 45 độ, điểm dưới của cờ phải cách mặt đất từ 
2,5 mét trở lên;  
            - Khuyến khích mỗi hộ dân bố trí một trụ treo cờ cố định, có dây kéo cờ và đảm 
bảo mỹ thuật, an toàn. 

8. Cờ Đảng   
Việc treo cờ Đảng được thực hiện theo các quy định của Đảng. 
9. Cờ hội, cờ màu trang trí  
a) Cờ hội được treo tại các điểm di tích, di sản lịch sử - văn hoá; treo tại nơi tổ 

chức các lễ hội theo truyền thống dân tộc. 
b) Không dùng cờ màu tối, nhàu, rách, bạc màu; 
c) Treo cờ màu trang trí phải hài hoà về màu sắc, không gây trở ngại cho người 

và các phương tiện tham gia giao thông. 
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10. Cờ, băng - rôn khẩu hiệu theo nghi thức tôn giáo  
a) Việc treo cờ tôn giáo, băng - rôn khẩu hiệu theo nghi thức tôn giáo được thực 

hiện tại nơi thờ tự và các cơ sở tôn giáo; 
b) Gia đình đạo hữu được treo cờ tôn giáo trước nhà trong các dịp lễ của tôn 

giáo; khi treo cờ tôn giáo phải có cờ Tổ quốc, vị trí cờ Tổ quốc phải cao hơn cờ tôn 
giáo. 

 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Văn hoá - Thông tin  
1. Xây dựng quy hoạch tuyên truyền, cổ động trực quan trọng điểm của thành 

phố; 
2. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động tuyên truyền, cổ động 

trực quan trên địa bàn thành phố;  
3. Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về hoạt động tuyên truyền, cổ động trực 

quan của các tổ chức, cá nhân theo quy định; 
4. Theo dõi, kiểm tra và kịp thời xử lý các vi phạm trong hoạt động tuyên truyền, 

cổ động trực quan trên địa bàn thành phố; 
5. Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá - Thông tin thành phố thực hiện công tác tuyên 

truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố theo phân cấp và kế hoạch được giao. 
Điều 11. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các quận, huyện   
1. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động tuyên truyền, cổ động trực 

quan tại địa phương mình; 
2. Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về hoạt động tuyên truyền, cổ động trực 

quan theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 5 của quy định này.  
3. Theo dõi, kiểm tra và kịp thời phối hợp với ngành chức năng xử lý các vi 

phạm trong hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn quận, huyện; 
4. Chỉ đạo Phòng Văn hoá- Thể thao quận, huyện xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền cổ động, thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên các tuyến 
đường và địa điểm chính tại địa phương mình theo phân cấp. 

5. Tiến hành phân cấp cho UBND các xã, phường thực hiện công tác tuyên 
truyền, cổ động trực quan tại các xã, phường trực thuộc, nhất là các tuyến đường nhỏ 
và hẻm kiệt trong các khu dân cư. 

Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thực hiện tuyên truyền, cổ động 
trực quan  

1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về văn hoá - thông tin - tuyên 
truyền và Quy định này; 
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2. Người đứng đầu các tổ chức thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan của tổ 
chức mình trong quá trình thực hiện; 

3. Đơn vị, cá nhân được giao thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về các công việc có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị, 
cá nhân mình; 

4. Thường xuyên kiểm tra các phương tiện tuyên truyền, cổ động trực quan đã 
thực hiện, kịp thời phát hiện những hư hỏng, sai sót về nội dung, hình thức trên các 
phương tiện tuyên truyền để kịp thời có biện pháp khắc phục. Khi phát hiện những hư 
hỏng, sai sót phải báo cáo ngay cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và trong 24 tiếng 
đồng hồ phải khắc phục xong. Trường hợp không khắc phục được phải tháo gỡ ngay 
phương tiện tuyên truyền, cổ động.      

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 13. Khen thưởng, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm  
1. Sở Văn hoá - Thông tin, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tổ 

chức hoặc phối hợp các ngành, địa phương liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử 
lý các hành vi vi phạm trong hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan theo quy định 
của pháp luật. 

2. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan có 
trách nhiệm thực hiện yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc 
thanh tra, kiểm tra theo quy định của Nhà nước. 

3. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy định này sẽ được 
khen thưởng theo quy định chung. 

Điều 14. Sở Văn hoá - Thông tin chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương 
liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 

 Điều 15. Trong quá trình thực hiện, nếu có trở ngại, vướng mắc các tổ chức, cá 
nhân phản ảnh về Sở Văn hoá-Thông tin thành phố để tổng hợp báo cáo UBND thành 
phố kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

                                            
                                                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

              CHỦ TỊCH 
 
           Hoàng Tuấn Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 __________________________________________________________________ 

Số: 44/2006/QĐ-UBND         Đà Nẵng, ngày 03  tháng 5 năm 2006 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình đến năm 2010 

cña thµnh phè §µ N½ng 
__________________________________________ 

 
 

     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 1006/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam giai đoạn 
2005 - 2010; 

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố Đà 
Nẵng,       

 

  QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt Chiến lược vÒ xây dựng Gia đình của thành phố Đà Nẵng 
®Õn n¨m 2010 (viết tắt là Chiến lược) với các nội dung chủ yếu sau: 

I. QUAN ĐIỂM: 
1. Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng trong việc hình thành, 

nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách, giữ gìn và phát huy truyền thống tạo nguồn nhân lực 
phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền 
vững của xã hội, sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xây dựng gia đình ít con (mỗi cặp vợ chồng có một 
hoặc hai con), no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là động lực của chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội. 

3. Xây dựng gia đình là nhiệm vụ của mỗi gia đình và của toàn xã hội. Sự lãnh 
đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền từ thành phố đến xã, 
phường, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng, gia đình và cá nhân 
là yếu tố quyết định sự thành công của công tác gia đình. 

4. Gia đình có trách nhiệm với các thành viên trong gia đình và xã hội. Nhà nước 
và xã hội có trách nhiệm bảo vệ sự ổn định và phát triển của gia đình. 
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5. Giáo dục và xây dựng gia đình kế thừa, giữ gìn và phát huy  những giá trị 
truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam gắn liền với tiếp thu những giá trị tiên tiến 
của gia đình trong xã hội phát triển. 

6. Đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Nhà nước ưu tiên 
bảo đảm nguồn lực, đồng thời huy động sự đóng góp của toàn xã hội và tranh thủ sự 
trợ giúp của các tổ chức quốc tế cho công tác gia đình. 

II. MỤC TIÊU:   
1. Mục tiêu chung: Từng bước ổn định, củng cố và xây dựng gia đình ít con 

(mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con), no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.  
2. Các mục tiêu cụ thể: 
2.1. Mục tiêu 1: Củng cố, ổn định gia đình trên cơ sở kế thừa và phát huy các 

giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên 
tiến của gia đình trong xã hội phát triển; thực hiện quy mô gia đình ít con; thực hiện 
đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trách 
nhiệm của các thành viên trong gia đình đối với trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi. 

Các chỉ tiêu cơ bản cần đạt vào năm 2010: 

Chỉ tiêu 1: Tăng tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa lên 85%.   

Chỉ tiêu 2: Mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con. 
Chỉ tiêu 3: Tăng tỷ lệ nam, nữ thanh niên được trang bị kiến thức về hôn nhân 

và gia đình trước khi kết hôn lên 90% . 

Chỉ tiêu 4: Tăng tỷ lệ người cao tuổi trong gia đình được con cháu chăm sóc, 
phụng dưỡng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình lên 90 - 100%. Trường 
hợp người cao tuổi không còn người chăm sóc, phụng dưỡng theo quy định của Luật 
hôn nhân và Gia đình hoặc có người chăm sóc, phụng dưỡng theo quy định của Luật 
hôn nhân và Gia đình nhưng không đủ khả năng chăm sóc, phụng dưỡng thì được Nhà 
nước, cộng đồng hỗ trợ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Chỉ tiêu 5: Tăng tỷ lệ gia đình thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và 
giáo dục trẻ em lên 95%-100%. 

2.2. Mục tiêu 2: Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình 
và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình 
đẳng giới; tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào 
gia đình; tăng cường phòng, chống bạo lực trong gia đình; khuyến khích phát huy các 
phong tục, tập quán tốt đẹp và vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu 
trong hôn nhân và gia đình. 

Các chỉ tiêu cơ bản cần đạt  vào năm 2010: 
Chỉ tiêu 1: Tăng tỷ  lệ gia đình được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 

về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình trong việc ổn định và phát triển xã hội lên 95 
- 100%. 
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Chỉ tiêu 2: Tăng tỷ lệ gia đình không có bạo lực trong gia đình lên 85%.  
Chỉ tiêu 3: Tăng tỷ lệ gia đình không bị các tệ nạn xã hội xâm nhập vào lên 85%. 

Duy trì mục tiêu “không có người nghiện ma túy trong cộng đồng”. 
2.3. Mục tiêu 3: Nâng cao mức sống gia đình trên cơ sở phát triển kinh tế gia 

đình, tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt quan tâm đối với các gia đình 
liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng, gia đình người 
dân tộc thiểu số, gia đình nghèo, gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. 

Các chỉ tiêu cơ bản cần đạt  vào năm 2010: 
Chỉ tiêu 1: Cơ bản không còn hộ gia đình nghèo. Không có người lang thang xin 

ăn. 
Chỉ tiêu 2: Giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống còn 3,6-4%. 
Chỉ tiêu 3: 100% gia đình liệt sỹ được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của 

Nhà nước; gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng, gia 
đình người dân tộc thiểu số, gia đình nghèo, gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn được Chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các ngành, đoàn thể và 
cộng đồng quan tâm chăm sóc, hỗ trợ nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần. 

Chỉ tiêu 4: 100% gia đình có nhà ở, không còn nhà tạm. 
Chỉ tiêu 5: Tăng tỷ lệ người dân thuộc các gia đình người dân tộc thiểu số, gia 

đình nghèo, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn 
được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục và các phúc lợi xã hội khác 
lên 95%. 

Chỉ tiêu 6: Tăng tỷ lệ dân cư ở thành thị được sử dụng nước sạch lên 90-95% và 
tăng tỷ lệ dân cư ở nông thôn được sử dụng nước sạch lên 8-85%.   

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:  
1. Lãnh đạo, tổ chức và quản lý:  
a. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và sự chỉ đạo của chính quyền các 

cấp đối với công tác gia đình. 
Cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp cần chủ động rà soát, đánh giá tình hình 

gia đình tại địa phương và xác định công tác gia đình là một nội dung quan trọng, nhiệm 
vụ thường xuyên khi xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm của địa phương; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 
việc xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; phòng, chống các 
tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình; đấu tranh chống lối sống thực dụng, vị kỷ, đồi 
trụy; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt, khó khăn. Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo vệ sự ổn định và phát 
triển của gia đình. Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chăm lo xây 
dựng gia đình văn hóa và vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa; gắn việc xây 
dựng gia đình với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. 
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b. Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân số, gia 
đình và trẻ em các cấp. 

UBND các cấp cần quy hoạch, đào tạo và bố trí đủ cán bộ có năng lực phụ trách 
công tác gia đình; tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân 
số, gia đình và trẻ em các cấp để thực hiện tốt quản lý nhà nước về lĩnh vực dân số, gia 
đình và trẻ em. 

c. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác gia đình 
- Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình các cấp tham mưu cho UBND cấp mình 

về kế hoạch và phân bổ kinh phí hàng năm cho công tác gia đình của địa phương. 
UBND các cấp chỉ đạo việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ 
chức xã hội trên địa bàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình của địa 
phương. 

- Nghiên cứu xây dựng mô hình gia đình với các tiêu chí phù hợp để rút kinh 
nghiệm và nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố. 

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu về gia đình để kịp thời cung 
cấp thông tin cho việc chỉ đạo, thực hiện công tác gia đình. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác gia đình 
trên cơ sở kế hoạch hàng năm để kịp thời khắc phục những thiếu sót, vướng mắc trong 
quá trình thực hiện. 

d. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác gia đình, tăng cường sự tham gia của các tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, gia đình, cộng 
đồng và mọi người dân vào việc thực hiện Chiến lược xây dựng Gia đìn đến năm 2010 
của thành phố.. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cộng đồng và những người tình nguyện tham gia 
xây dựng và thực hiện các chương trình, các dự án, các loại hình dịch vụ gia đình. 

- Tạo phong trào rộng khắp với sự tham gia của các gia đình, nhà trường, cộng 
đồng và toàn xã hội trong việc xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và 
hạnh phúc. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện và lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”, Chương trình “5 không”, Chương trình “3 có”, phong trào 
ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền với các chương trình và kế hoạch công 
tác gia đình.      

- Khuyến khích mô hình gia đình nhiều thế hệ để con cháu có điều kiện chăm 
sóc và phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. 

- Mỗi gia đình có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước. Nâng cao vai trò trách nhiệm của gia đình trong 
việc chăm sóc, giáo dục trẻ em, chăm lo phụng dưỡng người cao tuổi, thương yêu tôn 
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trọng lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ bình đẳng, tiến bộ trong gia đình, có ý chí tự lực 
vươn lên và gìn giữ, phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.   

- Gia đình cần thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ đối với cộng đồng, thực 
hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở.  

- Tăng cường phối hợp, lồng ghép hoạt động giữa các chương trình, dự án liên 
quan đến gia đình và các chương trình, dự án khác của các ngành, đoàn thể, các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu qủa hoạt động của công tác gia 
đình.         

2. Truyền thông, giáo dục, vận động:  
a. Đẩy mạnh hoạt động giáo dục, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cấp, 

các ngành và nhân dân thành phố, tập trung vào các nội dung sau: 
- Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về 

lĩnh vực gia đình như Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục 
trẻ em, Pháp lệnh Dân số và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công 
tác dân số, gia đình, trẻ em, thực hiện tốt các chương trình, phong trào của thành phố 
liên quan đến xây dựng gia đình. 

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm của gia đình đối với sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; trách nhiệm của gia đình với cộng đồng và từng thành 
viên trong gia đình, đặc biệt là đối với trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi và vấn đề bình 
đẳng giới. 

- Cung cấp kiến thức và kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình văn minh, tiến 
bộ; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội; kế thừa 
và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, của dân tộc và tiếp 
thu có chọn lọc những gía trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển. 

b. Đa dạng hóa và huy động sức mạnh tổng hợp của các loại hình truyền thông: 
- Xây dựng các phóng sự, viết tin, bài về những gương gia đình tiêu biểu, những 

vấn đề cần phê phán như bạo hành gia đình, tệ nạn cờ bạc, ma tuý…và chuyên mục tư 
vấn về gia đình trên sóng phát thanh, truyền hình, báo chí của địa phương và trung 
ương. 

- Tổ chức nói chuyện chuyên đề, truyền thông trực tiếp, tư vấn cộng đồng, tư 
vấn cá nhân  cho các thành viên trong gia đình tuỳ theo độ tuổi, theo vùng dân cư, địa 
lý… 

- Tăng cường các hoạt động tư vấn, giáo dục kiến thức về gia đình cho học sinh, 
sinh viên và tư vấn tiền hôn nhân về xây dựng gia đình cho đối tượng thanh niên trước 
khi kết hôn. 

- Lựa chọn và phổ biến các tài liệu và sản xuất các tờ rơi hướng dẫn tổ chức cuộc 
sống gia đình, giáo dục gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, kỹ năng làm 
cha mẹ để cung cấp cho các gia đình và các đối tượng trong giai đoạn tiền hôn nhân. 
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- Xây dựng mô hình gia đình theo các chuẩn mực no ấm, bình đẳng, tiến bộ và 
hạnh phúc để tạo điều kiện cho các gia đình tham gia sinh hoạt, giúp nhau xây dựng 
gia đình văn minh, giàu mạnh. 

3. Phát triển kinh tế gia đình: 
 a. Thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, khuyến khích 
đầu tư và xúc tiến thương mại, tìm thị trường, bảo hiểm rủi ro để ổn định và phát triển 
kinh tế gia đình.  

 - Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, nhân rộng các mô hình kinh 
tế hộ tiên tiến, thực hiện tốt các chương trình xóa đói, giảm nghèo và tạo việc làm, nhất 
là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.  

- Quan tâm tới các hộ gia đình nghèo, các hộ khó khăn do chuyển đổi chỗ ở, 
ngành nghề lao động, sản xuất trong quá trình chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng và 
các hộ tái định cư trong vùng quy hoạch mới. 

- Triển khai và mở rộng các loại hình dịch vụ an sinh xã hội để nâng cao năng 
lực tự chủ của của mỗi gia đình, ổn định cuộc sống; Khuyến khích các gia đình ở vùng 
nông thôn khai thác và sử dụng đất có hiệu quả.   

b. Thực hiện một số chính sách ưu tiên của thành phố để phát triển kinh tế gia 
đình.    

- Có chính sách ưu tiên về thuế đối với những gia đình sản xuất kinh doanh các 
ngành nghề truyền thống, các sản phẩm mới, sử dụng nguyên liệu tại chỗ để phát triển 
kinh tế gia đình. Hỗ trợ gia đình trong việc giải quyết thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

- Tạo điều kiện cho các gia đình vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để sản 
xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng sản xuất phát triển bằng nguồn 
vốn của Ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn vốn khác. 

c. Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong việc hỗ 
trợ gia đình phát triển kinh tế. 

 - Chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên 
truyền, cung cấp thông tin về thị trường và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới cho 
các gia đình. Khuyến khích phát triển các ngành, nghề mới. Tăng cường các hoạt động 
khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và tiểu thủ công nghiệp.  

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong các trường 
học, các trường dạy nghề và các trung tâm đào tạo nghề của các ngành và các đoàn thể. 
Khuyến khích tư nhân tham gia hướng nghiệp và đào tạo nghề. 

d. Lồng ghép phát triển kinh tế gia đình với các chương trình kinh tế - xã hội 
của địa phương. 

- Lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các 
chương trình dân số-gia đình-trẻ em, chương trình xoá đói giảm nghèo và giải quyết 
việc làm để giảm nhanh các hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. 
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- Khuyến khích các gia đình tham gia các Hội nghề nghiệp, các Câu lạc bộ gia 
đình, các nhóm tín dụng - tiết kiệm; tham gia các hình thức liên doanh, liên kết với các 
doanh nghiệp, các nhà cung ứng, thu mua sản phẩm để phát triển kinh tế gia đình. 

4. Phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ gia đình và cộng đồng:  
- Củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm tư 

vấn về dân số, gia đình và trẻ em, Nhà Văn hóa của các địa phương. Chú trọng tư vấn 
về pháp luật hôn nhân và gia đình, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phát triển kinh 
tế gia đình. 

- Nâng cao chất lượng các tổ hòa giải ở cộng đồng; hình thành các loại hình tư 
vấn phù hợp với nhu cầu của gia đình trong thời kỳ mới.  

- Xây dựng, củng cố các loại hình dịch vụ gia đình và cộng đồng như chăm sóc 
sức khoẻ người cao tuổi, thể dục-thể thao, văn hoá, văn nghệ, các dịch vụ sinh hoạt gia 
đình, trợ giúp nạn nhân bạo lực trong gia đình, chăm sóc người tàn tật và nạn nhân chất 
độc da cam. 

- Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục mầm non, đặc biệt là hoạt 
động của các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình ngoài công lập.  

- Khuyến khích các tổ chức, tư nhân tham gia tổ chức các dịch vụ về gia đình. 
5. Chính sách ưu tiên, ưu đãi và trợ giúp xã hội: 
- Thực hiện chính sách ưu đãi đối với các gia đình liệt sĩ, gia đình thương binh, 

gia đình bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; chính sách ưu tiên đối với gia đình 
người dân tộc thiểu số, gia đình nghèo, gia đình ở vùng khó khăn. 

- Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các gia đình gặp khó khăn đột 
xuất, thiên tai, gia đình neo đơn, gia đình người tàn tật và gia đình nghèo. 

6. Nghiên cứu khoa học và đào tạo: 
 - Đẩy mạnh ứng dụng kết quả các nghiên cứu về gia đình trong quản lý công tác 
gia đình. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu về gia đình để phục vụ việc hoạch 
định chính sách, xây dựng kế hoạch về công tác gia đình của thành phố.  

- Rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. 
- Tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý nhà nước về gia đình, kỹ năng 

tuyên truyền, giáo dục, tư vấn về gia đình cho các cán bộ làm công tác gia đình. 
7. Tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực gia đình: 

 Tăng cường và mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế để trao đổi kinh nghiệm 
về quản lý công tác gia đình và tranh thủ vận động nguồn lực hỗ trợ cho công tác gia 
đình của thành phố. 

8. Kinh phí thực hiện Chiến lược:  
Từ nguồn Trung ương hỗ trợ, ngân sách của địa phương và huy động sự ủng hộ 

của các tổ chức quốc tế. 
 Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
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1. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố là cơ quan thường trực, chịu 
trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện 
tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược hàng năm; 
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 
Chiến lược về UBND thành phố; tham mưu tổ chức sơ kết Chiến lược vào năm 2007 
và tổng kết Chiến lược vào năm 2010. 
 2. Sở Kế hoạch-Đầu tư nghiên cứu, đề xuất việc lồng ghép các mục tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp của Chiến lược vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố hàng 
năm, 5 năm và cân đối kinh phí để thực hiện. 
 3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư cân đối nguồn vốn thực hiện 
Chiến lược; hướng dẫn và kiểm tra các ngành, địa phương quản lý, sử dụng cá kinh phí 
theo quy định hiện hành. 
 4. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội thực hiện có hiệu quả chương trình xóa 
đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm, thực hiện tốt chính sách, chế độ ưu đãi đối với 
gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã 
hội. 
 5. Sở Thủy sản - Nông - Lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng 
cường công tác phổ biến kiến thức, khoa học, kỹ thuật về nông nghiệp; Xây dựng hệ 
thống dịch vụ ở nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, chế 
biến và tiêu dùng để hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình. 
 6. Sở Tư pháp quản lý công tác trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; 
hướng dẫn và kiểm tra hoạt động hòa giải liên quan đến gia đình ở cơ sở. 
 7. Sở Văn hóa -Thông tin chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ 
em và Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và 
gia đình, giáo dục về phong tục, tập quán, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc 
trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
 8. Các Sở: Y tế, Giáo dục-Đào tạo, Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên-Môi 
trường và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Chiến lược theo chức năng, nhiệm 
vụ đã được giao. 
 9. UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch của địa phương để thực hiện Chiến 
lược; đưa các mục tiêu của Chiến lược vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn 
và ngắn hạn của địa phương, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch về công tác 
gia đình hàng năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 
định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em 
thành phố để tổng hợp báo cáo UBND thành phố; chỉ đạo các xã, phường tăng cường 
công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, các Luật khác 
và các văn bản pháp quy liên quan đến gia đình, vận động nhân dân thực hiện tốt các 
phong trào xây dựng gia đình của thành phố. 
 10. Đề nghị UBMTTQVN thành phố, Liên đoàn lao động thành phố, Hội liên 
hiệp phụ nữ thành phố, Thành đoàn, Hội Nông dân thành phố, Hội Người cao tuổi, Hội 
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Cựu chiến binh và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận tích cực tham gia triển 
khai Chiến lược trong phạm vi hoạt động của mình và phối hợp hiệu quả với các sở, 
ban, ngành và Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố trong quá trình triển khai 
thực hiện Chiến lược. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. 
 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia 
đình và Trẻ em thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành 
phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
    
                                                  

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
       CHỦ TỊCH 

 
       Hoàng Tuấn Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

 

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

_____________________________________________________________ 

 
Số: 45/2006/QĐ-UBND          Đà Nẵng, ngày 10  tháng 5  năm 2006 

    
                                                     

QUYẾT ĐỊNH 
Huỷ bỏ các khoản 1, 2 Điều 5 Quyết định số 144/2003/QĐ-UB 

ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 
về kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh 

thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
_____________________________________ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ 

về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 205/STP-VBTT ngày 09 

tháng 02 năm 2006 v/v đề xuất xử lý văn bản, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Huỷ bỏ các khoản 1, 2 Điều 5 Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 20 
tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về kiểm soát giết mổ 
động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động 
vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Thủy 
sản - Nông Lâm, Y tế, Thương mại, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận, huyện, phường, xã; Chi cục trưởng Chi cục thú y; Thủ trưởng sở, 
ban, ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 

 
 

            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: 12/2006/CT-UBND                   Đà Nẵng, ngày 08  tháng 5  năm 2006 

 
CHỈ THỊ 

Về việc nghiêm cấm chăn nuôi, giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm sống, trên địa 
bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và một số phường thuộc quận Cẩm 

Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu 
 
Trong những năm gần đây, tình trạng chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh gia súc, 

gia cầm trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp,  phổ biến là  là tình trạng 
phân tán, nhỏ lẻ, khó kiểm soát. Thực trạng trên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vệ 
sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, môi trường sinh thái, du lịch. Bên cạnh đó, dịch 
cúm gia cầm H5N1 đã phát triển thành diện rộng ở nước ta, có nguy cơ bùng phát thành 
đại dịch ở người bất kỳ lúc nào, nếu chúng ta không chấp hành nghiêm các quy định 
phòng, chống dịch của ngành y tế và ngành thú y, đe doạ nghiêm trọng đến sức khoẻ 
và tính mạng của nhân dân.  Thực hiện Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND ngày 28 
tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 
2004-2009, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2006, góp phần xây dựng thành phố Đà 
Nẵng văn minh và hiện đại; Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị: 

1. Nghiêm cấm mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi, giết mổ và mua bán 
gia súc sống (trâu, bò, ngựa, heo, dê), gia cầm sống (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút và 
chim cảnh) trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà; các phường Khuê 
Mỹ, Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn); các phường Khuê Trung, Hòa Thọ Đông, Hòa An 
(quận Cẩm Lệ); các phường Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa 
Minh (quận Liên Chiểu) và trong các khu vực danh lam thắng cảnh quận Ngũ Hành 
Sơn, các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc địa bàn quy định tại Điểm 1 của Chị 
thị này, có nhu cầu tiếp tục chăn nuôi tập trung, sẽ được bố trí về khu chăn nuôi tập 
trung đã được thành phố quy hoạch tại thôn Diêu Phong, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà 
Vang. 

3. Việc giết mổ gia súc, gia cầm phải được thực hiện tại các cơ sở giết mổ gia 
súc gia cầm tập trung, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. 

4. Giao Sở Thuỷ sản-Nông lâm: 
a. Chỉ đạo Chi cục Thú y tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát 

chặt chẽ theo các quy định bắt buộc về vệ sinh thú y trong kinh doanh buôn bán, giết 
mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật. Xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật 
đối với các trường hợp vi phạm pháp lệnh Thú y và các quy định của thành phố.  

b. Phối hợp với Sở Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Thương mại, Khoa học và 
Công nghệ chỉ đạo cơ quan chuyên môn giúp các địa phương trong việc quy hoạch, 
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thiết kế, xây dựng cơ sở giết mổ; tổ chức tập huấn, kiểm soát giết mổ đảm bảo vệ sinh 
thú y, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cho người và động vật; phòng, chống 
ô nhiễm môi trường. 

c. Phối hợp với Sở Văn hoá Thông tin, các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức 
tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chỉ tiêu dùng các sản phẩm có nguồn gốc 
xuất xứ rõ ràng, đã được kiểm soát giết mổ, kiểm tra đảm bảo vệ sinh thực phẩm. 

5. Giao UBND các quận, huyện chỉ đạo các xã, phường  yêu cầu các hộ chăn 
nuôi, giết mổ và buôn bán gia súc, gia cầm tại địa bàn, nghiêm túc thực hiện việc các 
quy định của thành phố; thường xuyên kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất 
xử lý các trường hợp vi phạm. 

6. Giao Sở Thương mại chủ trì, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường, Công ty 
Quản lý các chợ Đà Nẵng đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện và xử phạt kịp thời 
các trường hợp giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm sống và các sản phẩm gia súc gia 
cầm tại các chợ thuộc địa bàn các địa phương quy định tại Điểm 1 của Chị thị này; quy 
định cụ thể các điểm kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm tại các chợ, đảm bảo các 
điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh thú ý; các sản phẩm gia súc, 
gia cầm khi kinh doanh phải có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y.  

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chỉ thị số 06/CT-UB ngày 16 
tháng 03 năm 2005 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc nghiêm cấm mọi 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi gia cầm trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh 
Khê và Sơn Trà không còn hiệu lực thi hành. 

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân các quận; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.  

                     
                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                   CHỦ TỊCH 
                                                                                        

      Hoàng Tuấn Anh 
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          ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:14/2006/CT-UBND        Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2006 

 
                       

CHỈ THỊ 
Triển khai thực hiện Nghị định số 127/2005/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

_______________ 

 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 

10 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 
26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 
02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với 
một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý 
nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 (sau 
đây gọi tắt là Nghị định số 127/2005/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố 
Đà Nẵng chỉ thị: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện 
và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung công việc sau đây: 

a) Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung công 
việc theo đúng quy định của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Xây 
dựng tại Thông tư số 19/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 12 năm 2005. 

b) Chỉ đạo thống kê, rà soát và tổng hợp danh sách các trường hợp nhà đất cụ thể 
thuộc diện phải hoàn thành thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại 
Nghị định số 127/2005/NĐ-CP trên địa bàn thành phố và trình Chủ tịch UBND thành 
phố quyết định xác lập sở hữu toàn dân. 

c) Căn cứ vào hiện trạng và mục đích sử dụng nhà đất mà Nhà nước đã xác lập 
sở hữu toàn dân quy định tại điểm b nêu trên, có trách nhiệm phân loại chi tiết, xác lập 
các thông số chủ yếu, cụ thể theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 
127/2005/NĐ-CP; lưu trữ hồ sơ, quản lý quỹ nhà đất này theo quy định. 

d) Kiểm tra, trình UBND thành phố quyết định giao lại nhà ở cho các trường hợp 
có đủ điều kiện được giao lại. 

đ) Xác lập quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật 
cho các trường hợp quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP. 

e) Căn cứ vào tình hình thực tế về nhà ở của thành phố, thực trạng nhà ở của từng 
trường hợp, lập kế hoạch, bố trí quỹ nhà ở để hỗ trợ cho những trường hợp có khó khăn 
về nhà ở theo quy định tại Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 
năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định tại Nghị định số 127/2005/NĐ-
CP và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương trình UBND thành phố quyết định. 
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2. Sở Tài chính 
a) Trên cơ sở rà soát, thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các 

quận, huyện, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 
Thương mại, Công nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng và 
UBND các quận, huyện để xác định giá trị nhà đất đã trưng mua nhưng chưa thanh 
toán hoặc đã thanh toán một phần, tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, quyết 
định thanh toán theo quy định tại Nghị định số 127/2005/NĐ-CP. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường dự trù nguồn kinh phí để 
thanh toán cho các trường hợp nhà đất thuộc diện thanh toán theo quy định tại Nghị 
quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội và Nghị định số 127/2005/NĐ-CP; lập phương án thực hiện việc bồi 
thường, hỗ trợ khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất theo quy định hiện hành đối với các 
trường hợp nhà đất quy định tại Nghị định số 127/2005/NĐ-CP trình UBND thành phố 
xem xét, quyết định. 

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện 
a) Chỉ đạo UBND xã, phường tiến hành rà soát, thống kê và tổng hợp các loại nhà 

đất thuộc diện thực hiện các chính sách theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 
23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nhưng đến thời điểm Nghị 
quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, Nhà nước chưa có văn bản quản lý, chưa bố trí sử 
dụng nhà đất, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo đề xuất 
UBND thành phố xem xét, quyết định. 

b) Đối với những trường hợp nhà đất mà Nhà nước đã có văn bản quản lý nhưng 
trên thực tế Nhà nước chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị 
quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội thì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo đề xuất 
UBND thành phố xem xét, quyết định. 

c) Chủ trì phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng 
và các cơ quan liên quan thực hiện việc công nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng 
đất đối với những trường hợp quy định tại Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 
ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 
127/2005/NĐ-CP. 

4. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố và các chủ đầu tư có trách 
nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan lập phương án bố trí tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất theo quy định hiện hành đối với các trường hợp nhà đất quy định tại 
Nghị định số 127/2005/NĐ-CP trình UBND thành phố xem xét, quyết định. 

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Nhận được Chỉ thị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu 

Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Thương 
mại, Công nghiệp; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng; Chủ 
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tịch UBND các quận, huyện; Trưởng ban Ban Quản lý các dự án tái định cư và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./. 

 
 

      
 
 

                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                      CHỦ TỊCH 

 
                      Hoàng Tuấn Anh 
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VĂN BẢN KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

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

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

Số: 11/2006/CT-UBND              Đà Nẵng, ngày 03  tháng 5 năm 2006 
 

 

CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông  

đường thuỷ nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

 
 Thời gian qua, việc triển khai thi hành Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ở các 
địa phương còn nhiều hạn chế, hiệu quả công tác tuyên truyền về an toàn giao thông 
đường thuỷ chưa cao. Đến nay còn nhiều người dân chuyên hành nghề trên sông nước 
vẫn chưa nắm bắt kịp thời các quy định của Nhà nước về giao thông đường thuỷ nội 
địa. Trên các tuyến sông: Cẩm Lệ, Tuý Loan, Cu Đê… tình trạng ghe, thuyền vận 
chuyển, khai thác cát không có đăng ký, đăng kiểm, chở quá tải hoạt động khá phức 
tạp; hầu hết các bến thuỷ nội địa như bến cát, bến đò ngang không có giấy phép mở 
bến; nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện chở khách trên sông, chở cát 
không có chứng chỉ chuyên môn. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý nhà 
nước về trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa chưa được các cấp, các ngành 
quan tâm đúng mức; các cơ quan quản lý chuyên ngành, lực lượng Cảnh sát nhân dân 
và chính quyền địa phương chưa có biện pháp thiết thực trong quản lý hoạt động giao 
thông vận tải thuỷ nội địa. 
 Để khắc phục những tồn tại trên, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường 
thuỷ nội địa, kiềm chế và giảm đến mức thấp nhất vi phạm và tai nạn giao thông đường 
thuỷ nội địa, Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ thị: 

1. Sở Giao thông Công chính 
a) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 

thực hiện thống kê các phương tiện đường thuỷ nội địa và đội ngũ thuyền viên, người 
lái phương tiện; 

b) Đẩy mạnh tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận học tập pháp luật 
về giao thông đường thuỷ nội địa cho người lái phương tiện; 

c) Chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện;  
d) Tham mưu trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quy định điều kiện an 

toàn đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc sức chở dưới 
05 người hoặc bè; 

đ) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông đường thuỷ nội địa kiểm tra chặt chẽ 
phương tiện, thuyền viên và người lái phương tiện tại cảng bến; xử lý theo quy định 
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các trường hợp phương tiện chở quá trọng tải, phương tiện không đảm bảo điều kiện 
an toàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền; 

e) Chỉ đạo Công ty Quản lý sửa chữa công trình giao thông Đà Nẵng thực hiện 
lưu giữ phương tiện giao thông đường thủy vi phạm trật tự an toàn giao thông đường 
thuỷ nội địa trên địa bàn thành phố do cơ quan chức năng tạm giữ đưa về chờ xử lý 
theo quy định của pháp luật; 

g) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan chức năng liên 
quan xây dựng Quy định về sử dụng hành lang bảo vệ luồng thuộc các tuyến đường 
thuỷ nội địa trên địa bàn thành phố trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định ban 
hành trước ngày 31 tháng 7 năm 2006; 

h) Tổ chức triển khai lắp đặt hệ thống báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông 
đường thuỷ nội địa; mốc chỉ giới và bàn giao cho Uỷ ban nhân dân các phường, xã 
quản lý theo quy định; 

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục và hướng dẫn thực hiện pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa.  

2. Công an thành phố 
a) Lập kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng và thực 

hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, kịp thời ngăn 
chặn các trường hợp dễ gây tai nạn giao thông đường thuỷ; 

b) Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, tập trung xử lý kiên quyết 
những hành vi vi phạm, đặc biệt là các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều 
kiện an toàn, phương tiện chở quá trọng tải cho phép, người điều khiển phương tiện 
không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; 

c) Tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông thuỷ nội địa chấp hành 
nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 
 a) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan chức năng liên 
quan xây dựng Quy định về quản lý khai thác cát, sỏi, sạn có liên quan đến luồng và 
hành lang bảo vệ luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường thuộc 
các tuyến đường thuỷ nội địa trên địa bàn thành phố trình Uỷ ban nhân dân thành phố 
quyết định ban hành trước ngày 31 tháng 7 năm 2006; 
 b) Tổ chức triển khai lắp đặt và duy trì báo hiệu đường thuỷ nội địa đối với các 
điểm cho phép khai thác hoặc cấm khai thác cát, sỏi, sạn. 

4. Sở Thuỷ sản - Nông Lâm 
a) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan chức năng liên 

quan xây dựng Quy định về quản lý khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản có liên 
quan đến luồng và hành lang bảo vệ luồng thuộc các tuyến đường thuỷ nội địa trên địa 
bàn thành phố trình UBND quyết định ban hành trước ngày 31 tháng 7 năm 2006; 
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 b) Tổ chức triển khai lắp đặt và duy trì báo hiệu đường thuỷ nội địa đối với các 
công trình thuỷ lợi và thanh thải kịp thời các công trình thuỷ lợi không còn sử dụng có 
ảnh hưởng đến luồng và hành lang bảo vệ luồng; 
 c) Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đối với tàu cá 
hoạt động trên đường thuỷ nội địa. 

5. UBND các quận, huyện 
a) Chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan liên quan trong việc 

dỡ bỏ, giải toả các công trình đăng đáy, phương tiện nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản, vị 
trí khai thác cát, sỏi, sạn hoặc khoáng sản khác trái phép trong phạm vi luồng và hành 
lang bảo vệ luồng; 

b) Tại các khu vực trọng điểm về an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, chỉ đạo 
các lực lượng kiểm tra, xử lý triệt để các trường hợp phương tiện vận tải, khai thác 
khoáng sản trên sông không có đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm điều kiện kinh 
doanh, điều kiện hành nghề theo quy định; 

c) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các phường, xã phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản 
lý công trình giao thông có biện pháp bảo vệ tốt các công trình thuộc kết cấu hạ tầng 
giao thông đường thuỷ nội địa, đặc biệt là hệ thống báo hiệu đường thuỷ nội địa; 

d) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông 
đường thuỷ nội địa trong các tầng lớp nhân dân của địa phương bằng các hình thức sát 
thực, phù hợp với từng đối tượng. 

6. Sở Giao thông Công chính, Công an thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, 
huyện phối hợp với các Sở: Du lịch, Xây dựng, Văn hoá - Thông tin, Tài chính tăng 
cường thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường thuỷ nội địa. 

7. Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân 
thành phố đôn đốc, kiểm tra các địa phương, sở, ban, ngành liên quan thực hiện Chỉ thị 
này. 
 Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Yêu cầu thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương tổ chức triển khai 
thực hiện Chỉ thị này, định kỳ phản ảnh với Sở Giao thông Công chính thành phố về 
tình hình, kết quả triển khai để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố./. 

  
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                      CHỦ TỊCH 
 

                 Hoàng Tuấn Anh 
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