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Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách,
định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII,
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3833/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2006 và Tờ
trình số 4316/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của UBND thành phố trình tại kỳ
họp về việc đề nghị quyết định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định
ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương từ năm 2007 đến năm
2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các vị đại
biểu Hội đồng nhân dân,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất nội dung phương án theo Tờ trình số 3833/TTr-UBND ngày
24 tháng 6 năm 2006 và Tờ trình số 4316/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của
UBND thành phố về việc quyết định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn
định ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương từ năm 2007 đến
năm 2010.
Điều 2. Giao UBND thành phố tiếp thu ý kiến đóng góp của các vị đại biểu
HĐND, hoàn chỉnh phương án, ban hành Quyết định tổ chức thực hiện Nghị quyết này;
hàng năm có tổ chức tổng kết, đánh giá; trường hợp điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp
với thực tiễn và quy định mới của pháp luật, trình HĐND thành phố xem xét, quyết
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định.
Đối với tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa
phương, khi có quyết định chính thức của trung ương về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia
các khoản thu giữa ngân sách trung ương với ngân sách địa phương, UBND thành phố
trình Thường trực HĐND thành phố thống nhất tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các
khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp
thứ 8 thông qua.
Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND thành phố và
HĐND các cấp kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VII, nhiệm
kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2006./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
_________________________

Số: 39/2006/NQ-HĐND
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Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006
_____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ VII
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND,
Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan hữu quan; thông báo của Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:
Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hội đồng
nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.
Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản tán thành đánh giá tình hình thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải
pháp 6 tháng cuối năm 2006 được nêu trong báo cáo của UBND thành phố và các cơ
quan hữu quan, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:
A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù có nhiều khó khăn do giá tiêu dùng, giá nguyên
nhiên vật liệu cho sản xuất tiếp tục tăng, ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm, lở mồm
long móng ở gia súc và thiệt hại nặng nề do cơn bão số 1, nhưng với quyết tâm của
Đảng bộ và chính quyền thành phố, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp,
phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều có mức tăng trưởng khá; quốc phòng, an ninh được
giữ vững.
Tuy nhiên, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp chưa cao; một số dự án du
lịch, công trình trọng điểm triển khai còn chậm; nguồn thu từ quỹ đất còn thấp; chất
lượng một số dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình bố trí tái
định cư cho nhân dân bị giải toả còn chậm; tình hình trật tự đô thị, tai nạn giao thông,
tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; một số vấn đề xã hội, vệ sinh môi
trường chưa giải quyết có hiệu quả.
B. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006
I. Nhiệm vụ và một số giải pháp chính
1. Tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Huy động
tốt các nguồn lực để phát triển, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả hơn
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trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng nhằm đạt được mục tiêu và các chỉ tiêu
phát triển kinh tế xã hội năm 2006.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
phát triển; tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; thực
hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông lâm và thuỷ sản; tăng cường phòng chống
các dịch bệnh, khôi phục đàn gia súc, gia cầm; tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số
1, ổn định đời sống cho gia đình ngư dân bị nạn.
3. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo môi trường thông
thoáng để thu hút đầu tư. Tích cực công tác xúc tiến thương mại, chú ý khai thác tốt thị
trường sẵn có đi đôi với tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Tổ chức tốt Hội chợ triển
lãm thương mại, du lịch miền Trung - Tây Nguyên và Hội chợ triển lãm chào mừng 10
năm thành phố trực thuộc Trung ương. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch,
kiến nghị thu hồi giấy phép đầu tư các dự án triển khai chậm hoặc không triển khai.
Tiếp tục phát triển các tuyến điểm du lịch mới. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức
thành công Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 3 (SOM III).
4. Tiếp tục rà soát cân đối, điều chỉnh vốn các công trình, dự án; tập trung vốn
cho công trình trọng điểm và các khu tái định cư. Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn
thành cơ sở hạ tầng các khu tái định cư đã đưa vào sử dụng, các công trình trọng điểm.
Hoàn thành công trình Nhà hát Trưng Vương, đường Nguyễn Tri Phương nối dài,
đường Trường Sa, Trường trung cấp Văn hoá Nghệ thuật trước Tết dương lịch và hoàn
thành công trình Trung tâm Hội chợ triển lãm, Nhà biểu diễn đa năng, Trung tâm Công
nghệ phần mềm trong quý I năm 2007.
5. Tăng cường quản lý nhà nước về đô thị; thực hiện phân cấp quản lý XDCB
cho các quận huyện; kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép; nhanh
chóng tổ chức sơ kết việc công bố quy hoạch ở các quận huyện để có biện pháp hoàn
thiện công tác quy hoạch, tổ chức quản lý tốt quy hoạch xây dựng và kiến trúc cảnh
quan đô thị trên địa bàn thành phố.
6. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn thu, nhất là một số lĩnh vực
còn thấp như thu tiền chuyển quyền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết…; tập trung giải
quyết các nhiệm vụ chi đã được bố trí trong dự toán, hoàn trả đủ các khoản nợ và lãi vay
đúng hạn; giải quyết nhu cầu vốn cho các công trình, đặc biệt là các công trình trọng
điểm và các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng giữa năm 2005 trở về trước.
7. Đẩy mạnh ứng dụng KHCN, CNTT vào sản xuất, quản lý; quan tâm giải quyết
vấn đề ô nhiễm môi trường, nước sạch, đặc biệt chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực
phẩm. Chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh các cấp học, ngành học cho năm học 20062007, chú trọng chất lượng, chống bệnh thành tích. Xây dựng các đề án triển khai Nghị
quyết 05 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa
và thể dục thể thao. Tiếp tục triển khai "chương trình 5 không" và thực hiện "Chương
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trình 3 có"; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, giải quyết việc làm, các tệ
nạn xã hội. Sớm thành lập Quỹ việc làm của thành phố theo quy định tại Thông tư số
107/TT-BCT ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính. Khẩn trương xác định địa
điểm mới xây dựng trường THPT công lập tại quận Hải Châu.
8. Tạo sự đột phá trong “công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính”; định
hướng và hướng dẫn chi tiết việc luân chuyển, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức tại
các cơ quan hành chính; tập trung rà soát thủ tục hành chính trong các lĩnh vực cấp điện,
nước, cấp giấy phép xây dựng... đặc biệt là thủ tục liên quan đến thu hút đầu tư, tạo hành
lang pháp lý và môi trường kinh doanh thông thoáng, phát huy tiềm lực và huy động
mạnh mẽ các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng và
phát triển thành phố. Triển khai đồng bộ các chương trình thực hiện Luật Phòng, chống
tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Luật, Pháp lệnh đã có hiệu
lực pháp luật. Thủ trưởng các cơ quan phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ quan, đơn vị mình. Tập trung thanh
tra, kiểm tra việc thực hiện chức trách của cán bộ, công chức thuộc quyền.
9. Tập trung bố trí tái định cư, ổn định đời sống nhân dân trong điều kiện giải toả
di dời; quan tâm đời sống của các đối tượng chính sách, dân nghèo; giải quyết khiếu
nại, tố cáo của công dân, khẩn trương giải quyết các khiếu nại tồn đọng, duy trì việc
tiếp dân thường xuyên và tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại,
tố cáo; tăng cường công tác thi hành án dân sự, bảo đảm án có hiệu lực thi hành. Chủ
động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, xử lý kịp thời các tình huống đột xuất; giảm
thiểu tai nạn giao thông, tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, đảm bảo ổn định an ninh
trật tự trên địa bàn; quản lý phân loại các đối tượng nhập cư vào thành phố.
10. Nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố:
10.1. Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố
về phương hướng, mục tiêu và các giải pháp phát triển du lịch thành phố giai đoạn
2006-2010. Giao UBND thành phố tổ chức thực hiện các biện pháp hiệu quả tạo bước
đột phá trong hoạt động du lịch của thành phố;
10.2. Tờ trình số 3944/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2006 của UBND thành
phố về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của thành phố Đà Nẵng. Giao UBND
thành phố tập trung quản lý và khai thác có hiệu quả phục vụ cho việc phát triển kinh
tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
II. Tổ chức thực hiện
UBND thành phố, các ngành, các cấp nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành, tổ
chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006 đã được HĐND thông
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qua và báo cáo HĐND tại kỳ họp cuối năm.
Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các vị đại biểu
HĐND và HĐND các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện
Nghị quyết này.
Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và các thành viên của các tổ chức
xã hội động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và
phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan.
HĐND thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong toàn thành phố phát
huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng phấn đấu thực
hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2006.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VII, nhiệm
kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2006./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________________________

Số: 40 /2006/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố Đà Nẵng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ VII,
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính
phủ Quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;
Sau khi nghe Tờ trình 2906/TTr-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Uỷ ban
nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố Đà Nẵng,
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thành lập Ban Thi đua-khen thưởng thành phố Đà Nẵng theo nội dung
Đề án do Uỷ ban nhân thành phố trình tại Tờ trình số 2906/TTr-UBND ngày 15 tháng
5 năm 2006.
Điều 2. Uỷ ban nhân dân thành phố có trách nhiệm quy định tổ chức bộ máy và
nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố theo quy định
của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10
năm 2005 của Chính phủ Quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VII, nhiệm
kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2006./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 41/2006/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Đề án về chính sách khuyến khích đối với cán bộ,
công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ VII,
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân thành phố trình bày Đề án về chính sách khuyến
khích tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp
chế và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Tờ trình số 3832/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2006 của
Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trình tại kỳ họp về chính sách khuyến khích đối
với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc
Điều 2. Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ nội dung Đề án đã được
thông qua, xây dựng và ban hành Quy định về chế độ, chính sách khuyến khích cán bộ,
công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VII, nhiệm
kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2006./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

Số : 68/2006/QĐ-UBND
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 32 Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐUBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND 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 ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 của Quy định về quản lý quy hoạch
xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số
19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng như
sau:
Khoản 4 Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:
‘‘4. Giấy phép xây dựng được cấp trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp Giấy phép xây
dựng không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp nhà ở
riêng lẻ trong diện giải tỏa và diện có nguy cơ sập đổ không quá 12 ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối với quận, huyện thời hạn cấp Giấy phép xây dựng thực hiện theo Quyết
định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2006 của UBND thành phố về việc
ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND các
quận, huyện’’
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 Xây dựng; Thủ
trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận,
huyện, phường, xã; các chủ đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN LIÊN CHIỂU

Số: 28 /2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Liên Chiểu, ngày 11 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU
KỲ HỌP THỨ 6, NHIỆM KỲ 2004-2009
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi nghe UBND quận báo cáo tình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6
tháng đầu năm 2006; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân quận, Tòa án nhân dân quận;
báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND
quận,
QUYẾT NGHỊ:
Nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND và các ngành hữu quan trình
tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:
I. Đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 2006:
6 tháng đầu năm 2006, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu vượt so với
cùng kỳ năm trước: giá trị CN-TTCN tăng 36,28%, TM-DV tăng 40,39%; thu ngân
sách đạt tiến độ, thực hiện tốt công tác giải tỏa đền bù, tái định cư, quản lý đô thị; Văn
hóa xã hội giữ vững những thành quả đã đạt được và tiếp tục có bước phát triển, giải
quyết việc làm có hiệu quả, đời sống nhân dân được cải thiện; công tác đền ơn đáp
nghĩa, xóa đói giảm nghèo tiếp tục đạt được những kết quả đáng kể; an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội ổn định.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: các
dự án về phát triển Nông-lâm-thủy sản chưa được triển khai có hiệu quả; việc chuyển
đổi ngành nghề cho lao động nông nghiệp trong diện giải tỏa di dời còn nhiều khó
khăn; tội phạm ma túy có lúc diễn biến phức tạp, tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu
niên có chiều hướng gia tăng, chưa có phương án hiệu quả để giảm thiểu tai nạn giao
thông.
II. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006:
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III và Kết
luận 24/KL-TU của Thường vụ thành ủy Đà Nẵng về phát triển Liên Chiểu trong những
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năm đến. Hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao. Chuẩn bị tổ chức các hoạt
động kỷ niệm 10 năm thành lập quận. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ sau:
1. Kinh tế:
a. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:
Đảm bảo vai trò quản lý nhà nước đối với các hoạt động SXKD. Đôn đốc các
doanh nghiệp trên địa bàn hoàn thành kế hoạch năm 2006, khuyến khích các doanh
nghiệp đầu tư mở rộng SXKD, đầu tư công nghệ mới nhằm tăng giá trị sản xuất, chất
lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường công nghiệp. Tiếp tục triển khai đề án khôi
phục làng nghề nước mắm Nam Ô đạt hiệu quả.
2. Thương mại - dịch vụ:
Phát triển TM-DV nhằm giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của quận.
Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, ngăn chặn hành vi kinh doanh trái
phép, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, ổn định giá cả thị trường, tạo điều kiện
cho hàng hoá lưu thông. Quản lý tốt hoạt động của các chợ trên địa bàn. Đặc biệt khai
thác hết công suất hoạt động các chợ ngày, chợ đêm Hoà Khánh.
3. Nông - lâm - thủy sản:
Chỉ đạo sản xuất lúa vụ hè thu, đảm bảo nguồn nước tưới, vận động nông dân
không bỏ hoang đồng ruộng, một số diện tích không sản xuất lúa được chuyển sang
sản xuất các loại cây trồng phù hợp, tích cực phòng chống dịch bệnh. Triển khai dự án
rau an toàn, khuyến khích phát triển các mô hình chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi
có hiệu quả.
Tăng cường công tác chữa trị, phòng chống dịch bệnh ở gia súc và gia cầm.
Thường xuyên kiểm tra việc vận chuyển, các điểm giết mổ gia súc, gia cầm, các quầy
sạp kinh doanh sản phẩm động vật.
Tiếp tục triển khai phương án PCCCR, phòng chống lụt bão năm 2006, hạn chế
đến mức thấp nhất thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.
4. Thực hiện tốt việc thu chi ngân sách, quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn ngân sách.
Phấn đấu hoàn thành KH thu ngân sách năm 2006 và tiết kiệm chi. Khai thác
hiệu quả các nguồn thu, tập trung nhanh mọi nguồn thu vào ngân sách, đặc biệt là thuế
nhà đất, thuế nhà trọ; chống thất thu, nợ đọng thuế. Quản lý và xây dựng ngân sách
phường hợp lý, hiệu quả.
5. Quản lý đô thị và xây dựng cơ bản:
Tập trung giải quyết các hồ sơ liên quan đến nhà ở và đất ở cho công dân đảm
bảo thời gian và đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp
thời các trường hợp ô nhiễm môi trường. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm
trong công tác quản lý đô thị được UBND thành phố giao. Chủ động phối hợp với các
BQL dự án, các chủ đầu tư giải quyết có hiệu quả các kiến nghị hợp lý của nhân dân.
Thường xuyên kiểm tra, lập lại trật tự an toàn giao thông, xử lý các trường hợp lấn

14

CÔNG BÁO/Số 22/Ngày 30-7-2006

chiếm lòng lề đường làm nơi tập kết vật liệu, kinh doanh. Quản lý tốt các tuyến đường
đã được phân cấp quản lý.
Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản năm 2006, đặc biệt
là các công trình xây dựng trường học kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới, các
công trình nhà nước và nhân dân cùng làm.
6. Văn hóa - xã hội:
Đảm bảo nội dung tuyên truyền cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và phong trào "Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 10 năm
thành lập quận. Tăng cường kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa nhằm ngăn ngừa
các TNXH. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô
thị.
Hoàn thành việc tiếp nhận quản lý các trường THCS trên địa bàn. Chuẩn bị chu
đáo cho việc khai giảng năm học mới. Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh năm học 20062007, chú trọng bậc học mầm non và công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCGD.
Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác VSATTP, thực hiện
tốt các chương trình Y tế quốc gia về sức khỏe cộng đồng. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu
chí xây dựng Trạm Y tế phường đạt chuẩn. Thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và
trẻ em.
Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách và xã
hội. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 59 năm ngày thương binh liệt sĩ. Tiếp tục hỗ
trợ sửa chữa nhà cho các đối tượng chính sách. Hoàn thành chương trình xóa nhà tạm
cho hộ dân không nằm trong vùng quy hoạch. Có phương án hỗ trợ gia đình nạn nhân
bão số 1 (Chanchu) ổn định cuộc sống lâu dài. Tiếp tục thực hiện đề án giảm nghèo,
đẩy mạnh chương trình giải quyết việc làm và phòng chống có hiệu quả các tệ nạn xã
hội, đặc biệt là ma túy, mại dâm, quản lý chặt chẽ các đối tượng sau cai.
7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy quản
lý nhà nước.
Thực hiện tốt "Năm công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính". Tiếp tục
kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ từ quận đến cơ sở. Củng cố tổ chức và hoạt động của
các tổ dân phố. Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ
sở. Tiếp tục thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa", chống
quan liêu, nhũng nhiễu trong CBCC theo tinh thần NQ09-NQ/TU của Thành uỷ và
Quyết định 91/QĐ-UB của UBND TP, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên
môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCC.
8. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội:
Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với việc tăng cường tiềm lực quốc phòng an
ninh, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, xây dựng thế trận
biên phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị
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động viên đảm bảo về số lượng và chất lượng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật
tự xã hội trên địa bàn. Tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân.
Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội,
đặc biệt là ma tuý, mại dâm. Tiếp tục thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong nhân dân.
Quản lý tốt nhân hộ khẩu, tổ chức truy quét tội phạm, triệt phá tận gốc các băng nhóm
hoạt động phạm pháp. Phấn đấu giảm phạm pháp hình sự, đảm bảo trật tự an ninh, an
toàn xã hội trên địa bàn.
Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phấn
đấu giảm số vụ tai nạn giao thông và số người chết vì tai nạn giao thông.
Tập trung chỉ đạo các địa phương, các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng
năm 2006, chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ
năm 2007. Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng bộ đội thường
trực và dân quân tự vệ.
III. Tổ chức thực hiện:
UBND quận, các ngành, các cấp nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành và tổ chức
triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006 đã được HĐND thông qua,
đồng thời phối hợp với thường trực HĐND giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực
hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết này và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.
Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình UBND đã được HĐND thông qua, UBND quận
nghiên cứu tiếp thu ý kiến tham gia của các vị đại biểu HĐND, các ban HĐND tại kỳ
họp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006.
Thường trực HĐND, các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND quận tăng cường
đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Đề nghị UBMTTQVN quận và các đoàn thể động viên các tầng lớp nhân dân
trong quận phát huy sức mạnh đoàn kết, tổ chức phong trào thi đua góp phần thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2006, góp phần xây dựng Liên Chiểu phát triển
về kinh tế - xã hội, đảm bảo về quốc phòng an ninh.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu khóa III, kỳ họp
thứ 6 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2006./.
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thiệt
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VĂN BẢN KHÁC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 34/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,
khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ VII,
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ kết quả phiên họp ngày 19 tháng 7 năm 2006, kỳ họp thứ 7 Hội đồng
nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
nhiệm kỳ 2004- 2009 đối với ông Hoàng Tuấn Anh do yêu cầu nhiệm vụ mới với
47/50 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tán thành, chiếm 94 %.
Điều 2. Giao cho UBND thành phố Đà Nẵng hoàn tất thủ tục và trình Thủ tướng
Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VII, kỳ họp thứ 7
thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, KHÓA VII,
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm
2003;
Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân
thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009 ngày 19 tháng 7 năm 2006,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà
Nẵng, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Trần Văn Minh.
Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng hoàn tất thủ tục và trình
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VII, kỳ
họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Thanh
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

___________________________________

________________________________________________________________

Số: 36 /NQ-HĐND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Ban Pháp chế
HĐND thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009
----------------------HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ VII,
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng nhân dân tại Tờ trình số 814/TTr-HĐND ngày
6 tháng 7 năm 2006 về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Ban Pháp
chế Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009 do yêu cầu
công tác và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân
dân thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với bà Lương Nguyệt
Thu do yêu cầu công tác mới với 47/50 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tán
thành, chiếm 94%.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm
kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

___________________________________

________________________________________________________________

Số 37/NQ-HĐND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng ban Ban Pháp chế
HĐND thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009
----------------------HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ VII,
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009 ngày 19 tháng 7
năm 2006,
QUYẾT NGHỊ:
Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng ban (kiêm nhiệm) Ban Pháp chế
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Trần Văn
Dũng (Ngô Văn Dũng)
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm
kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 22/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 27 tháng 7 năm 2006

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn,
giảm nhẹ thiên tai năm 2006
Thực hiện Chỉ thị số 13/2006/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai
năm 2006; đồng thời để chủ động ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại
về người, tài sản, các công trình kết cấu hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội… do bão,
lũ, triều cường, thiên tai gây ra; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố chỉ thị:
1. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện:
a) Tiếp tục quán triệt và thực hiện phương châm " 4 tại chỗ " (Chỉ huy tại chỗ;
lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ); có kế hoạch
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động phòng,
chống và đối phó với thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
của nhân dân và Nhà nước.
b) Tổ chức kiểm tra phương án phòng, chống lụt, bão năm 2006 của các xã,
phường và đơn vị trực thuộc, các cơ sở kinh tế thuộc mọi thành phần, các công trình
xây dựng cơ bản trên địa bàn chú trọng các công trình xây dựng dở dang; tiến hành điều
tra, thống kê xác định cụ thể về số lượng, chủng loại phương tiện, vật tư có thể huy động
phục vụ cho công tác phòng, chống lụt, bão tại địa phương khi cần thiết.
c) Chuẩn bị tốt hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo hoạt động
thông suốt trong mọi tình huống, thực hiện chế độ trực ban nghiêm ngặt trong mùa lụt,
bão, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết về lực lượng và phương tiện để ứng
cứu kịp thời cho nhân dân ở vùng nguy hiểm do triều cường, sóng lớn và vùng ven sông
thường xuyên bị xói lở, bị ngập sâu, vùng bị lũ quét và vùng hạ lưu hồ chứa nước.
d) Thực hiện tốt các phương án của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm
kiếm cứu nạn thành phố:
+ Phương án xử lý tình huống khẩn cấp về thiên tai lụt, bão trên địa bàn thành
phố.
+ Phương án xử lý tình huống khẩn cấp về thiên tai lụt, bão hồ chứa nước Hoà
Trung và Đồng Nghệ huyện Hoà Vang.
UBND huyện Hòa vang chỉ đạo các địa phương có hồ chứa nước vừa và nhỏ
thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão đủ năng lực để điều hành công tác phòng,
chống lụt bão cho các hồ chứa nước; xây dựng phương án phòng, chống lũ, phương án
sơ tán nhân dân vùng hạ du; kiểm tra các phương tiện, vật tư đảm bảo đủ số lượng theo
quy định; tổ chức nghiêm túc việc trực phòng, chống lụt, bão 24 giờ trong ngày trong
mùa mưa bão.
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e. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố về việc huy động
các nguồn lực của địa phương, đơn vị theo quy định để làm tốt công tác phòng, chống
lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa xảy ra trên địa bàn.
Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định để
phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
2. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố có trách
nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống lụt bão của các
ngành, địa phương, chỉ đạo, điều hành, xử lý kịp thời, có hiệu quả trong việc đối phó
với lụt, bão, thiên tai, thảm họa; tổng hợp tình hình báo cáo Chủ tịch UBND thành phố
quyết định các biện pháp đối phó và khắc phục hậu quả lụt bão, thảm họa.
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố có trách nhiệm xây dựng các phương
án, kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo sát thực tế để chủ động triển khai thực hiện
công tác tìm kiếm cứu nạn; theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động của tàu thuyền đánh
cá; kiên quyết không cho tàu thuyền thiếu trang bị phương tiện an toàn ra khơi.
4. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố: có kế hoạch, phương án bố trí lực lượng,
phương tiện sẵn sàng ứng cứu nhân dân khi xảy ra lụt, bão, thiên tai, cứu hộ 2 hồ chứa
nước Hoà Trung và Đồng Nghệ và các hồ chứa nước khác, có kế hoạch phối hợp với
các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố để kịp thời xử lý ứng cứu các tình
huống khẩn cấp về lụt, bão, thiên tai, thảm họa xảy ra.
5. Công an thành phố có trách nhiệm xây dựng phương án bố trí lực lượng,
phương tiện cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứ nạn, đảm bảo an ninh trật
tự và an toàn xã hội trên địa bàn thành phố khi có thiên tai xảy ra; phối hợp với lực
lượng quân đội, các ngành, các địa phương tham gia tổ chức sơ tán, cứu nạn, cứu hộ.
6. Sở Thuỷ sản - Nông Lâm chịu trách nhiệm:
- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản có kế hoạch phối hợp với Sở Giao thông Công chính
và lực lượng cảnh sát đường thuỷ hướng dẫn nơi trú đậu tàu thuyền theo quy định của
UBND thành phố;
- Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt, bão tổ chức kiểm tra tất cả các
công trình hồ chứa nước trên địa bàn thành phố; tham mưu đề xuất UBND thành phố
các phương án xử lý các công trình có nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa bão; rà soát,
bổ sung phương án xử lý tình huống khẩn cấp về thiên tai lụt, bão của 2 hồ chứa nước
Hoà Trung và Đồng Nghệ.
- Chỉ đạo Ban quản lý Âu thuyền Thọ Quang tổ chức, bố trí, sắp xếp tàu thuyền
trú đậu an toàn;
- Chỉ đạo Công ty Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Đà Nẵng nghiêm chỉnh
thực hiện phương án xử lý tình huống khẩn cấp về thiên tai, lụt, bão của 2 hồ chứa nước
Hoà Trung và Đồng Nghệ.
7. Sở Giao thông - Công chính kiện toàn phương án chuẩn bị lực lượng, phương
tiện tham gia công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giải phóng mặt đường
trên địa bàn thành phố khi có bão xảy ra, hướng dẫn các phương tiện lưu thông trong
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vùng bão, lũ; thực hiện tốt công tác rong tỉa cây xanh đường phố trước mùa mưa bão
năm 2006;
8. Sở Y tế: Kiện toàn phương án cấp cứu, cứu nạn kịp thời (kể cả phương án lưu
động) cho nhân dân vùng bị thiên tai, kể cả việc tiếp nhận nạn nhân từ các tỉnh bạn. Phối
hợp với các đơn vị có liên quan xử lý môi trường, nước uống và phòng chống các dịch
bệnh phát sinh sau khi có lụt, bão, thiên tai xảy ra.
9. Sở Xây dựng: Chỉ đạo và kiểm tra các phương án phòng, chống lụt, bão ở các
công trình đang thi công dở dang, khu giải toả, khu tái định cư, các khu nhà tạm chờ cấp
đất trên địa bàn thành phố; có văn bản yêu cầu bắt buộc các Ban quản lý, các chủ đầu
tư phải có phương án phòng chống lụt, bão cho công trình và các phương án xử lý tình
trạng ngập úng và các sự cố có thể xảy ra cho các khu dân cư do công trình đang thi
công gây nên.
10. Sở Du lịch thành phố: Có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị hoạt động
du lịch trên địa bàn thành phố phải có phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn cho du
khách trong mùa mưa bão.
11. Sở Thương mại có trách nhiệm phối hợp với UBND các quận, huyện có kế
hoạch tổ chức dự phòng về lương thực và các mặt hàng thiết yếu trước mùa mưa lũ,
nhất là cho các vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn thường bị chia cắt trong lụt,
bão.
12. Sở Văn hoá - Thông tin, Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, báo Đà Nẵng,
Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, các cơ quan thông tin đại chúng tăng
cường công tác phát tin, thông báo chính xác kịp thời các thông tin, thông báo, dự báo
về thời tiết, lũ bão, thiên tai, các chủ trương, chỉ thị, mệnh lệnh của công tác phòng
chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.
13. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban
Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố theo dõi diễn biến lũ, bão,
thiên tai để tổng hợp, đề xuất UBND thành phố quyết định các biện pháp cứu trợ kịp
thời nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân vùng thiên tai. Đồng thời hướng dẫn và kiểm
tra việc thực hiện cứu trợ ở các địa phương, đảm bảo đúng qui định, không được để xảy
ra thất thoát, tiêu cực.
14. Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với các địa phương kiên quyết ngăn
chặn hoạt động khai thác cát trái phép trên các sông; kiểm tra cảnh báo các vùng có khả
năng xảy ra trượt lở đất trong mùa mưa do khai thác đất đá làm vật liệu xây dựng.
15. Điện lực Đà Nẵng: có trách nhiệm lập phương án cắt điện hợp lý cho từng
vùng, từng khu vực khi có lụt, bão, thiên tai xảy ra, không để xảy ra các trường hợp tử
vong về điện trong lụt, bão; tổ chức kiểm tra an toàn đối với toàn bộ hệ thống điện (cho
tất cả các cấp điện thế) trên địa bàn thành phố nhất là các trụ điện tại các vùng gần bờ
sông bị xói lở, tại các nơi có khả năng bị trượt lở đất do công trình xây dựng đi ngang
qua hoặc do khai thác vật liệu đất đá.
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16. Bưu điện Đà Nẵng: Chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi
tình huống, kể cả khi lụt, bão, thiên tai đang xảy ra; có kế hoạch dự phòng trang thiết bị
viễn thông phục vụ công tác phòng chống lụt bão.
17. Đề nghị Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung bộ cung cấp kịp thời
các tin dự báo thời tiết, dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, đồng thời dự báo,
cảnh báo sớm khả năng xuất hiện các trường hợp thời tiết nguy hiểm như lũ quét, lốc,
nước dâng, áp thấp nhiệt đới gần bờ để phòng tránh, chủ động giảm nhẹ thiên tai.
18. Đề nghị Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng tổ chức tốt công tác thông tin liên
lạc về phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.
19. Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Trung tâm
tìm kiếm cứu nạn khu vực II, Cảng vụ Đà Nẵng có kế hoạch, bố trí lực lượng, phương
tiện tham gia cùng với các lực lượng địa phương ứng cứu kịp thời các vùng bị lụt, bão,
xử lý các tình huống khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn và tham gia khắc phục hậu quả thiên
tai.
20. Các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, ngoài việc làm tốt
công tác phòng chống lụt bão để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và của ngành,
địa phương mình còn phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để tham gia
công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn theo sự điều động của Chủ tịch UBND
thành phố và của Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành
phố.
21. Giao Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn thành
phố chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả về
UBND thành phố.
Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND
các quận, huyện, xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố
nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh
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