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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số:55/2007/NQ-HĐND            Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2007 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình giám sát 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2008 

____________________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ VII, 

NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 10 
 

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

Sau khi nghe Tờ trình số 2119/TT-TTHĐND, ngày 22 tháng 11 năm 2007, của 
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về dự kiến Chương trình giám sát năm 2008 
của Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến tham gia của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành 
phố do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trình tại kỳ họp. 

Điều 2. Trên cơ sở Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố và 
căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng 
nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố chủ động xây dựng triển khai 
thực hiện chương trình giám sát của mình, có kế hoạch chi tiết cho từng quý, tháng để 
chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát, thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Căn cứ vào các nội dung tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này và tình 
hình, điều kiện thực tế, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND chủ động lựa chọn nội 
dung chương trình, tiến hành hoạt động giám sát và báo cáo kết quả về Thường trực 
HĐND thành phố.  

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để 
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đ
ại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành hoạt động giám sát; 
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chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực, các Ban, 
các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo sơ kết tình hình thực 
hiện chương trình giám sát tại kỳ họp giữa năm và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 
Chương trình giám sát năm 2008 tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân thành 
phố. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm 
kỳ 2004-2009 thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 07 tháng 12 năm 2007./.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                  
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số: 56/2007/NQ-HĐND            Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ năm 2008 

_____________ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII 
NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 10 

 

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

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, báo cáo của các cơ 
quan hữu quan, báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về 
tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến của các 
vị đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Tán thành các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, báo cáo của các cơ 
quan hữu quan về đánh giá thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 và kế hoạch 
năm 2008, Hội đồng nhân dân nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007. 
Tình hình kinh tế-xã hội ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt 

kế hoạch đề ra. Một số lĩnh vực dịch vụ, xuất khẩu, du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông, 
ngân hàng, huy động vốn đầu tư... tăng cao so với năm 2006. Công tác quản lý đầu tư; 
quản lý thu chi ngân sách được đảm bảo. Thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện 
cấp quốc gia và quốc tế. Lĩnh vực giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; các chương 
trình thành phố “5 không”, “3 có” được thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Công tác chính 
quyền, cải cách hành chính của các cấp, các sở, ngành triển khai có hiệu quả. Tình hình 
quốc phòng - an ninh được giữ vững.  

- Tổng sản phẩm nội địa ước tăng 13,2% so với năm 2006; 
- Giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 18,5%; 
- Giá trị sản xuất thủy sản-nông-lâm ước tăng 5,8%; 
- Giá trị sản xuất dịch vụ ước tăng 16,7%; 
- Tổng kim ngạch xuất khẩu ước tăng 24,6%;  
- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.409,52 tỷ đồng, bằng 110,3% dự toán 
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HĐND; Tổng chi ngân sách ước đạt 6.341,42 tỷ đồng, bằng 137,6% dự toán; 
- Tổng vốn đầu tư phát triển ước tăng 18,5%, đạt 100,8% chỉ tiêu HĐND; 
- Tỷ lệ giảm sinh ước đạt 0,2%o (Nghị quyết HĐND: 0,4%o); 
- Giải quyết việc làm cho 3,3 vạn lao động, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND; 
- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia còn 2,41%; chuẩn thành phố còn 4,39%, đạt 

chỉ tiêu Nghị quyết HĐND; 
- Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND. 
Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và sản phẩm chưa cao, các 

sản phẩm chủ lực phát triển chưa rõ nét, còn nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu và 
thị trường. Sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao và uy tín thương hiệu chưa nhiều. 
Tình hình trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông còn tăng cao.  

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. 
a. Những chỉ tiêu chủ yếu: 
- Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 13,5 - 14% so với thực hiện năm 2007; 
- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18 - 19% 
- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 15 - 16%; 
- Giá trị sản xuất thủy sản - nông - lâm tăng 4 - 5%;  
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 19 - 20%; 
- Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 18 - 19%;  
- Tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến 6.722,74 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa 

phương dự kiến 5.502,806 tỷ đồng;  
- Tỷ lệ giảm sinh đạt 0,35%o;  
- Tạo việc làm cho 3,4 vạn lao động;   
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới quốc gia còn 0%; theo chuẩn thành phố còn 

1,96%;  
- Tỷ lệ công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. 
b. Nhiệm vụ và một số giải pháp thực hiện: 
- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; nâng cao chất lượng tăng trưởng và 

sức cạnh tranh của kinh tế thành phố, của từng ngành và từng sản phẩm tạo tiền đề 
hoàn thành kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và đáp ứng yêu cầu hội nhập. 

- Tập trung phát triển sản xuất; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển 
sản phẩm công nghiệp chủ lực, đi đôi với nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản 
phẩm và hiệu quả sản xuất; hướng vào nhóm sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao, có thị 
trường, có khả năng xuất khẩu; hoàn thiện cơ chế, biện pháp thích hợp để kích thích 
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các dự án lớn, mới và mở rộng sớm đi vào sản xuất. 
- Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu nội bộ ngành thuỷ sản - nông - lâm, phát huy lợi thế 

kinh tế biển; rà soát quỹ đất nông nghiệp, tạo điều kiện cho nông dân sản xuất; có 
phương án phù hợp sản xuất rau sạch trên địa bàn; nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ, 
duy trì tổ chức sản xuất theo các tổ, đội hợp tác và có giải pháp nâng cao năng lực dự 
báo, cảnh báo; phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, bão lũ; nâng cao năng lực quản lý bảo 
vệ tài nguyên rừng. 

- Tạo bước phát triển đột phá trong các ngành dịch vụ; tập trung đầu tư phát triển 
các ngành có thế mạnh, có lợi thế: thương mại, du lịch cao cấp; vận tải, bưu chính viễn 
thông, tài chính, ngân hàng, giáo dục đào tạo, chăm sóc y tế...   

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, du lịch hiện đại, 
quy mô lớn; tiếp tục khảo sát, tạo dựng một số tuyến du lịch mới, đa dạng sản phẩm, có 
tính riêng, độc đáo để tăng tính cạnh tranh trong thu hút khách du lịch; chủ động liên kết 
với các tỉnh khu vực miền Trung, các địa phương có tuyến Hành lang kinh tế Đông - 
Tây đi qua để phát triển dịch vụ.  

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để huy động tối đa và nâng cao hiệu 
quả sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; xây dựng các giải pháp hỗ trợ việc 
triển khai các dự án trong nước, FDI đã được cấp phép nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh 
doanh, tăng vốn mở rộng quy mô dự án. Khuyến khích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
dưới các hình thức BOT, BT, BTO; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và kinh tế 
đối ngoại; tăng cường xúc tiến đầu tư cả trong và ngoài nước; phấn đấu thu hút đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) trên 350 triệu USD. 

- Hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước địa phương; tiếp tục 
đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực.  

- Thông qua Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2007 của UBND 
thành phố về tình hình thực hiện đầu tư XDCB năm 2007 và kế hoạch XDCB năm 2008; 
tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ bản từ khâu chuẩn bị và thẩm định dự án; 
đánh giá, giám sát; quản lý và cân đối hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách 
nhằm phục vụ kịp thời các công trình; khởi công và xây dựng các công trình trọng 
điểm: cầu mới qua sông Hàn, đường Nguyễn Văn Linh nối dài, Trung tâm Hành chính 
thành phố, Trường Nguyễn Khuyến... Hoàn thành và đưa vào sử dụng Cầu Thuận 
Phước, đường ven sông Tuyên Sơn - Tuý Loan, đường nối cầu Thuận Phước - đường 
Trần Quang Khải... Tiến hành khởi công cầu Tà Lang; tiếp tục làm tốt công tác bố trí 
tái định cư, đi đôi với hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân; các hộ đã 
bàn giao mặt bằng thì chậm nhất hai năm sau phải bố trí đất tái định cư thực tế, xử lý 
trách nhiệm các đơn vị chậm bố trí đất tái định cư theo thời hạn trên; thực hiện tốt công 
tác quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường; đảm bảo cung cấp nước sạch 
cho nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom, xử lý chất 
thải đô thị, khu công nghiệp, chất thải y tế nhằm tạo diện mạo cho một thành phố hiện 
đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp. Thông qua Tờ trình số 6162/TTr-UBND ngày 19 tháng 
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11 năm 2007 của UBND thành phố về công nhận hạn mức giao đất ở, hạn mức công 
nhận đất ở đối với đất có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng, Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2007 của UBND thành phố 
về tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2007 và kế hoạch sử dụng đất năm 
2008. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tăng cường các biện pháp 
quản lý thu, chống thất thu, nợ đọng thuế. Từ năm 2008 tiết kiệm 5% chi thường xuyên 
trong Dự toán chi ngân sách địa phương để xây dựng Bệnh viện Ung bướu của thành 
phố. Đổi mới công tác chi tiêu ngân sách nhà nước, gắn việc thu chi với việc thực hiện 
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn 
vị về việc sử dụng ngân sách, tài sản công. Thông qua Tờ trình số 6115/TTr-UBND 
ngày 15 tháng 11 năm 2007 của UBND thành phố về phương án giá đất ban hành ngày 
01 tháng 01 năm 2008 trên địa bàn thành phố. 

- Mở rộng và đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và 
ngoài nước; thực hiện xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ; tăng cường đảm bảo 
an toàn, an ninh mạng và bảo vệ sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phần mềm và nội dung 
thông tin số. 

- Duy trì và đẩy mạnh thực hiện các chương trình thành phố “5 không”, “3 có” nhất 
là có nhà ở và bố trí tái định cư, chương trình “Đào tạo 100 Thạc sỹ, Tiến sỹ ở nước 
ngoài”; triển khai hiệu quả các đề án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, 
văn hóa, thể dục thể thao; phát huy kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và 
trung học cơ sở đạt tỷ lệ 100% các xã, phường; tăng cường quản lý chặt chẽ học sinh trong 
giờ lên lớp, hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu trong giờ học để học sinh trốn học 
đi chơi game. 

Nâng cao chất lượng dạy nghề, đào tạo nghề chất lượng cao. Phát triển thị trường 
lao động, sàn giao dịch việc làm, “Chợ việc làm” nhằm đáp ứng yêu cầu các dự án đầu 
tư quy mô lớn trong và ngoài nước. Quan tâm đầy đủ đời sống các đối tượng chính sách. 
Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dân số, gia đình, trẻ em và chất lượng 
dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần. Tạo cơ hội để mọi người dân được cung cấp các dịch vụ 
y tế cơ bản, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Thực hiện phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - sức khỏe”. Tạo điều kiện để toàn 
xã hội tham gia phát triển sự nghiệp thể dục thể thao.  

- Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính; Sắp xếp lại 
tổ chức, bộ máy các sở, ngành phù hợp quy định của trung ương. Thông qua Tờ trình số 
6087/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2007 của UBND thành phố về nội dung Quyết 
định thay thế Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2006 của UBND 
thành phố về chính sách khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đối với cán 
bộ, công chức, viên chức; điều chỉnh thời gian hưởng bảo hiểm xã hội của nữ thấp hơn 
nam  năm năm. Triển khai Đề án thí điểm mô hình tổ chức “Chính quyền đô thị”, “Thành 
phố môi trường”. Đẩy mạnh đăng ký kinh doanh qua mạng cho tất cả các loại hình 
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doanh nghiệp. 
- Tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý kịp thời các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. 

Tập trung thanh, kiểm tra 04 lĩnh vực trọng tâm: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử 
dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công. 

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội.  Đảm bảo 
kế hoạch phòng, chống gây rối, bạo loạn; an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh văn 
hóa - tư tưởng nhằm tạo môi trường chính trị ổn định; tăng cường kiểm tra và xử phạt 
nghiêm các cơ sở kinh doanh trò chơi game hoạt động sau 23 giờ; tổ chức các đợt cao 
điểm tấn công, trấn áp, triệt xóa các ổ, nhóm tội phạm. Tuyên truyền, giáo dục kiến 
thức, pháp luật an toàn giao thông cho nhân dân. 

c. Về việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam, 
trong đó có huyện Hoàng Sa của thành phố Đà Nẵng, Hội đồng nhân dân thành phố Đà 
Nẵng khẳng định huyện Hoàng Sa là một đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Đà 
Nẵng. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng kiên quyết phản đối việc nhà nước Trung 
Quốc đưa Hoàng Sa vào đơn vị hành chính mới Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam. 

Điều 2. 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 năm 2008 đã được HĐND thông qua và báo 
cáo HĐND tại kỳ họp cuối năm.  

Thường trực HĐND, 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 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên 
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 kế hoạch đề ra trong năm 2008. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, Kỳ 
họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./. 

 

                                                  
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số: 57/2007/NQ-HĐND            Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2007 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 10 

 
 

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; 
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 
chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; 

Sau khi nghe Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán 
chi ngân sách địa phương năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ 
trình số 5175/TT-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2007, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh 
tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

 

                                               QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng năm 2006 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 7.220.800 triệu đồng (Bảy ngàn hai 
trăm hai mươi tỷ, tám trăm triệu đồng), được phân chia cho các cấp ngân sách như sau: 

1. Tổng thu ngân sách trung ương là 1.669.785 triệu đồng (Một ngàn sáu trăm sáu 
mươi chín tỷ, bảy trăm tám mươi lăm triệu đồng). 

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 5.551.015 triệu đồng (Năm ngàn năm trăm 
năm mươi mốt tỷ, không trăm mười lăm triệu đồng), gồm: 

a) Ngân sách thành phố : 4.823.756 triệu đồng 
Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách trung ương là 298.383 triệu đồng  
b) Ngân sách quận, huyện  :    596.285 triệu đồng 
c) Ngân sách phường, xã  :    130.974 triệu đồng 
Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của thành phố Đà 

Nẵng năm 2006 
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Tổng chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2006 là 5.011.491 
triệu đồng (Năm ngàn không trăm mười một tỷ, bốn trăm chín mươi mốt triệu đồng), 
gồm: 

1. Ngân sách thành phố                      : 4.364.605 triệu đồng 
Trong đó, chi chuyển nguồn sang năm 2007: 660.133 triệu đồng 
2. Ngân sách quận, huyện    : 528.215 triệu đồng 
3. Ngân sách phường, xã              : 118.671 triệu đồng 
Điều 3. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2006 
1. Kết dư ngân sách địa phương năm 2006 :    539.524 triệu đồng 
a) Kết dư ngân sách cấp thành phố        :    459.151 triệu đồng  
- Các nhiệm vụ chuyển sang năm 2007 tiếp tục theo dõi thực hiện và thanh quyết 

toán là 433.742 triệu đồng, gồm: 
+ Dư nợ tạm ứng XDCB       : 370.498 triệu đồng 
+ Dư nợ tạm ứng và KP thường xuyên :  20.638 triệu đồng 
+ Kinh phí lập Quỹ Đầu tư Phát triển :  36.830 triệu đồng 
+ Kinh phí thực hiện Đề án 112      :    3.287 triệu đồng 
+ Kinh phí khắc phục bão số 8/2005    :    2.489 triệu đồng 
- Kết dư thực tế ngân sách thành phố  :   25.409 triệu đồng 
b) Kết dư ngân sách cấp quận, huyện :   68.070 triệu đồng 
c) Kết dư ngân sách phường, xã      :   12.303 triệu đồng 
2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2006 
a) Kết dư thực tế ngân sách cấp thành phố được trích năm mươi phần trăm (50%) 

chuyển vào Quỹ Dự trữ tài chính với số tiền là 12.705 triệu đồng. số còn lại 446.446 
triệu đồng chuyển vào thu ngân sách thành phố năm 2007. 

b) Kết dư ngân sách cấp quận, huyện, phường, xã kết chuyển một trăm phần trăm 
(100%) vào thu ngân sách năm 2007 tương ứng theo cấp ngân sách. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-
2009, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./. 

 
 

                                                  
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số: 58/2007/NQ-HĐND            Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2007 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách 
thành phố Đà Nẵng năm 2008 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 10 

 
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; 
Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Ban 

hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn 
quyết toán ngân sách địa phương; 

Sau khi nghe Tờ trình số 6117/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện ngân sách năm 2007, lập dự toán thu ngân 
sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ 
ngân sách thành phố năm 2008 và Báo cáo tóm tắt Tờ trình ngày 04 tháng 12 năm 2007 
của UBND thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2007; lập dự toán 
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương và phương án 
phân bổ ngân sách thành phố năm 2008; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố Đà Nẵng,  

 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1.  
1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2008 là 

6.722.744 triệu đồng (Sáu ngàn, bảy trăm hai mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu 
đồng), bao gồm: 

a) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 1.620.000 triệu đồng.  
b) Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước: 4.048.000 triệu đồng.  
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c) Thu vay theo khoản 3, điều 8, Luật Ngân sách Nhà nước: 800.000 triệu đồng.  
d) Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 254.744 triệu đồng.  
2. Trong dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố và kể cả thu 

chuyển giao giữa các cấp ngân sách, thu chuyển nguồn thì tổng thu ngân sách địa 
phương được hưởng là 5.502.806 triệu đồng (Năm ngàn, năm trăm lẻ hai tỷ, tám trăm 
lẻ sáu triệu đồng). Chia ra: 

a) Ngân sách cấp thành phố: 4.814.346 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương 
bổ sung là 242.881 triệu đồng từ nguồn vốn trong nước là 127.881 triệu đồng, từ nguồn 
vốn ngoài nước là 115.000 triệu đồng. 

b) Ngân sách quận, huyện - phường, xã: 688.460 triệu đồng 
Điều 2.  
Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 là 5.502.806 triệu đồng (Năm ngàn, 

năm trăm lẻ hai tỷ, tám trăm lẻ sáu triệu đồng). Gồm: 
1. Chi ngân sách cấp thành phố: 4.814.346 triệu đồng. Được phân theo các lĩnh 

vực sau: 
a) Chi đầu tư phát triển và trả nợ vay: 3.334.760 triệu đồng. 
Trong đó, chi XDCB từ nguồn trung ương có mục tiêu: 199.260 triệu đồng, gồm: 

chi từ nguồn vốn trong nước là 84.260 triệu đồng, ghi chi từ nguồn vốn ngoài nước là 
115.000 triệu đồng. 

b) Chi thường xuyên: 650.658 triệu đồng. 
Trong đó:  
 - Chi sự nghiêp Giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 140.283 triệu đồng. 
 - Chi sự nghiệp Khoa học, công nghệ: 14.250 triệu đồng. 
c) Cải cách tiền lương: 209.000 triệu đồng.  
d) Chi thực hiện chương trình MTQG: 38.400 triệu đồng. 
e) Chi thực hiện các mục tiêu từ nguồn trung ương bổ sung: 5.221 triệu đồng. 
f) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 5.000 triệu đồng.  
g) Dự phòng ngân sách: 106.796 triệu đồng. 
h) Chi bổ sung ngân sách quận, huyện: 245.070 triệu đồng. 
i) Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN: 219.441 triệu đồng, trong đó chi 

đầu tư xây dựng các công trình ngành y tế, giáo dục là 44.000 triệu đồng.   
2. Chi ngân sách quận, huyện - phường, xã: 688.460 triệu đồng, trong đó dự phòng 

ngân sách quận, huyện - phường, xã: 26.785 triệu đồng. 
Điều 3.  
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Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ Nghị quyết này tiến hành giao dự 
toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2008 cho từng ngành; 
từng quận, huyện để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà 
nước. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm 
kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./. 

 
 
 

 

                                                  
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số: 59/2007/NQ-HĐND            Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2007 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc Quy định thu một số loại phí và lệ phí 
 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 

KHOÁ VII, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 10 
 

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 Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 
2002 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;  

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 
chính; 

Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá. 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

Sau khi nghe Tờ trình số 6116/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố về việc đề nghị HĐND  thành phố khoá VII, kỳ họp 10 xem 
xét điều chỉnh và quy định thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến 
của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

 



 CÔNG BÁO/Số 46 + 47 + 48/Ngày 31-12-2007 17 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thống nhất Tờ trình số 6116/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của 
Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị HĐND  thành phố khoá VII, kỳ 
họp 10 xem xét điều chỉnh và quy định thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:  

1. Bãi bỏ phí đấu thầu; 
2. Điều chỉnh phí đấu giá; 
3. Lộ trình tăng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; 
4. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; 
5. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực; 
6. Lệ phí cấp biển số nhà; 
Điều 2.  
1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về mức thu, chế độ quản 

lý và sử dụng đối với từng loại phí, lệ phí đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông 
qua tại Điều 1, Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Đối với phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: Thống nhất lộ trình 
tăng phí đến năm 2015. Giao UBND thành phố căn cứ tỷ lệ % (phần trăm) quy định 
cho từng năm và đơn giá nước sạch do UBND thành phố quy định, hàng năm ban hành 
mức thu phí cụ thể để thực hiện.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-
2009, kỳ họp thứ  10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số:  60/2007/NQ-HĐND            Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Biên chế năm 2008 của thành phố Đà Nẵng 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ VII,  

NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 10 
 

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 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 
về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước; 

Sau khi nghe Tờ trình số 6084/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch biên chế năm 2008 của thành phố Đà 
Nẵng, 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 6084/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2007 của 
Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trình tại kỳ họp về kế hoạch biên chế năm 2008 
của thành phố, cụ thể như sau: 

- Thông qua tổng biên chế hành chính là 2.170  người. 
- Quyết định tổng biên chế sự nghiệp là 14.609 người. 
- Quyết định số lao động hợp đồng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực cho 

các đơn vị thuộc thành phố là 303 người. 
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 
1. Hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định về tổng biên chế hành 

chính năm 2008 theo đúng quy định; 
2. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này về tổng biên chế sự nghiệp và phân 

bổ biên chế hành chính năm 2008 cho các cơ quan, địa phương trực thuộc thành phố. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm 

kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 10 thông qua./.                                           
 

 

                                                  
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số: 61/2007/NQ-HĐND            Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2007 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII, 
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 10 

 

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

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ 
ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; 

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-VHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn 
hoá – Thông tin Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, 
phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 
11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;  

Sau khi nghe Tờ trình số 6110/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Ủy 
ban nhân dân thành phố về Đề án đặt tên đường tại thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm 
tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Đặt tên cho một số đường của thành phố như sau: 
1. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường 5,5m chưa 

đặt tên đến giáp đường Nguyễn Hữu Thọ, dài 343m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt 
tên là Thân Cảnh Phúc. 

2. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường 7,5m chưa 
đặt tên đến giáp đường Phan Đăng Lưu, dài 300m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên 
là Phan Huy Ôn. 

3. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường 7,5m đang 
thi công đến giáp đường Phan Đăng Lưu, dài 551m, rộng 10,5m, vỉa hè rộng 5m, đặt 
tên là Ngô Tất Tố. 

4. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường Phan Huy Ôn 
đến giáp đường Ngô Tất Tố, dài 420m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 5m, đặt tên là Nguyễn 
Cư Trinh. 
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5. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường Thân Cảnh 
Phúc đến giáp đường 21m chưa đặt tên, dài 782m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt 
tên là Lý Nhân Tông. 

6. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường 30 Tháng 4 
đến giáp đường 21m chưa đặt tên, dài 885m, rộng 10,5m, vỉa hè rộng 5m, đặt tên là 
Lê Thanh Nghị. 

7. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường Lê Thanh 
Nghị đến giáp đường Lý Nhân Tông, dài 822m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là 
Nguyễn Khánh Toàn. 

8. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường Phan Đăng 
Lưu đến giáp đường Nguyễn Hữu Thọ, dài 908m, rộng 14m, vỉa hè rộng 5m, đặt tiếp 
tên là Phan Đăng Lưu. 

9. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường 7,5m chưa 
đặt tên đến giáp đường Phan Đăng Lưu, dài 300m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên 
là Trần Hữu Trang. 

10. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường 7,5m chưa 
đặt tên đến giáp đường Phan Đăng Lưu, dài 325m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên 
là Nguyễn Đổng Chi. 

11. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường Phan Đăng 
Lưu đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, dài 377m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên 
là Lê Thị Hồng Gấm. 

12. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường 5,5m chưa 
đặt tên đến giáp đường 21m chưa đặt tên, dài 383m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt 
tên là Hoàng Xuân Nhị. 

13. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường đường 7,5m 
đang thi công đến giáp đường Nguyễn Khánh Toàn, dài 300m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 
3m, đặt tên là Trần Văn Giáp. 

14. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường 5,5m chưa 
đặt tên đến giáp đường 5,5m đang thi công, dài 300m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt 
tên là Dương Quảng Hàm. 

15. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường 5,5m chưa 
đặt tên đến giáp đường 5,5m đang thi công, dài 300m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt 
tên là Cao Xuân Huy. 

16. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường 5,5m chưa 
đặt tên đến giáp đường 5,5m đang thi công, dài 300m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt 
tên là Chu Mạnh Trinh. 
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17. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường Nguyễn 
Khánh Toàn đến giáp đường 21m chưa đặt tên, dài 568m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, 
đặt tên là Phan Anh. 

18. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường 5,5m chưa 
đặt tên đến giáp đường 5,5m đang thi công, dài 320m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt 
tên là Phạm Thế Hiển. 

19. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường 30 Tháng 4 
đến giáp đường 21m chưa đặt tên, dài 916m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tiếp tên 
là Lương Nhữ Hộc. 

20. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, từ đường 5,5m chưa 
đặt tên đến giáp đường 5,5m đang thi công, dài 385m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt 
tên là Bùi Kỷ. 

21. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường 15m đang thi công 
đến giáp đường tránh Ngô Quyền, dài 814m, rộng 10,5m, vỉa hè rộng 5m, đặt tên là 
Dương Vân Nga. 

22. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường 15m đang thi công 
đến giáp đường Dương Vân Nga, dài 764m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên là 
Bùi Dương Lịch. 

23. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Bùi Dương Lịch đến 
giáp đường 15m đang thi công, dài 564m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Hoa 
Lư. 

24. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Nại Hiên Đông 1 đến 
giáp đường Nại Hiên Đông 6, dài 273m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nguyễn 
Địa Lô. 

25. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Hoa Lư đến giáp 
đường Phạm Huy Thông, dài 520m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Bùi Huy 
Bích. 

26. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Bùi Dương Lịch đến 
giáp đường Bùi Huy Bích, dài 505m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nguyễn 
Hiền. 

27. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Khúc Hạo đến giáp 
đường 15m chưa đặt tên, dài 638m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tiếp tên là Khúc 
Hạo. 

28. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Bùi Dương Lịch đến 
giáp đường Bùi Huy Bích, dài 505 m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Ngô Trí 
Hoà. 



22 CÔNG BÁO/Số 46 + 47 + 48/Ngày 31-12-2007  

29. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường 15m đang thi công 
đến giáp đường tránh Ngô Quyền, dài 665m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên là 
Trần Thánh Tông. 

30. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Trần Thánh Tông đến 
giáp đường 15m đang thi công, dài 400m, rộng 10,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên là 
Phạm Huy Thông. 

31. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Hoa Lư đến giáp 
đường Nại Hiên Đông 2, dài 114m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên 
Đông 1. 

32. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Bùi Dương Lịch đến 
giáp đường Nại Hiên Đông 3, dài 140m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại 
Hiên Đông 2. 

33. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Nguyễn Địa Lô đến 
giáp đường Nguyễn Hiền, dài 114m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên 
Đông 3. 

34. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Nguyễn Địa Lô đến 
giáp đường Nguyễn Hiền, dài 114m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên 
Đông 4. 

35. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Nại Hiên Đông 4 đến 
giáp đường Bùi Huy Bích, dài 247m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên 
Đông 5. 

36. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Hoa Lư đến giáp 
đường Nại Hiên Đông 5, dài 114m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên 
Đông 6. 

37. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Hoa Lư đến giáp 
đường Nại Hiên Đông 5, dài 114 m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên 
Đông 7. 

38. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Dương Vân Nga đến 
giáp đường Bùi Huy Bích, dài 124m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên 
Đông 8. 

39. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Dương Vân Nga đến 
giáp đường 15m đang thi công, dài 185m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại 
Hiên Đông 9. 

40. Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông, từ đường Nại Hiên Đông 9 đến 
giáp đường Phạm Huy Thông, dài 117m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại 
Hiên Đông 10. 



 CÔNG BÁO/Số 46 + 47 + 48/Ngày 31-12-2007 23 

41. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phường Khuê Trung), từ đường Cách 
mạng tháng Tám đến giáp đường Ven sông Tuyên Sơn - Tuý Loan, dài 437m, rộng 
10,5m, vỉa hè rộng 5m, đặt tên là Lương Định Của. 

42. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phường Khuê Trung), từ đường Cách 
mạng tháng Tám đến giáp đường Ven sông Tuyên Sơn – Tuý Loan, dài 591m, rộng 
7,5m, vỉa hè rộng 4m, đặt tên là Nguyễn Văn Huyên. 

43. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phường Khuê Trung), từ đường Lương 
Định Của đến giáp đường Nguyễn Văn Huyên, dài 248m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, 
đặt tên là Lê Văn An. 

44. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phường Khuê Trung), từ đường Ven 
sông Tuyên Sơn – Tuý Loan đến giáp đường Ông Ích Đường, dài 391m, rộng 10,5m, 
vỉa hè rộng 5m, đặt tên là Hoàng Xuân Hãn. 

45. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phường Khuê Trung), từ đường Lê 
Văn An đến giáp đường Hoàng Xuân Hãn, dài 396m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4m, đặt 
tên là Nguyễn Văn Bổng. 

46. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phường Khuê Trung), từ đường 7,5m 
chưa đặt tên đến giáp đường Nguyễn Văn Huyên, dài 562m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 
3m, đặt tên là Nguyễn Quý Đức. 

47. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phường Khuê Trung), từ đường 7,5m 
chưa đặt tên đến giáp đường Nguyễn Văn Huyên, dài 565m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 
3m, đặt tên là Phan Văn Trị. 

48. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phường Khuê Trung), từ đường 
Nguyễn Văn Huyên đến giáp đường Ông Ích Đường, dài 223m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 
4m, đặt tên là Hồ Đắc Di. 

49. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phường Khuê Trung), từ đường 7,5m 
chưa đặt tên đến giáp đường Ông Ích Đường, dài 707m, rộng 10,5m, vỉa hè rộng 5m, 
đặt tên là Phạm Tứ. 

50. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phường Khuê Trung), từ đường 
Nguyễn Đình Tứ đến giáp đường 7,5m chưa thi công, dài 396m, rộng 7,5m, vỉa hè 
rộng 4m, đặt tên là Đặng Văn Ngữ.  

51. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phường Khuê Trung), từ đường 7,5m 
chưa đặt tên đến giáp đường Đặng Văn Ngữ, dài 459m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt  
tên là Lê Văn Linh. 

52. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phường Khuê Trung), từ đường Lê 
Văn Linh đến giáp lại đường Lê Văn Linh, dài 283m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt 
tên là Hoàng Ngọc Phách. 
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53. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phường Khuê Trung), từ đường 5,5m 
chưa đặt tên đến giáp đường Lương Định Của, dài 338m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4m, 
đặt tên là Nguyễn Đỗ Mục. 

54. Đường nằm trong khu dân cư Hoà An (phường Hoà An), từ đường Tôn Đản 
đến giáp đường Nguyễn Công Hoan, dài 380m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên 
là Cao Sơn Pháo.  

55. Đường nằm trong khu dân cư Hoà An (phường Hoà An), từ đường Tôn Đản 
đến giáp đường Nguyễn Công Hoan, dài 380m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 5m, đặt tên là 
Vũ Trọng Hoàng.  

56. Đường nằm trong khu dân cư Hoà An (phường Hoà An), từ đường Tôn Đản 
đến giáp đường Nguyễn Công Hoan, dài 400m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4m, đặt tên là 
Nguyễn Đình Tứ.  

57. Đường nằm trong khu dân cư Hoà An (phường Hoà An), từ đường Cao Sơn 
Pháo đến giáp đường Tôn Đản, dài 670m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 3,5m, đặt tên là Trần 
Văn Ơn. 

58. Đường nằm trong khu dân cư Hoà An (phường Hoà An), từ đường Tôn Đức 
Thắng đến giáp đường Phạm Tứ, dài 1.048m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên là 
Yên Thế. 

59. Đường nằm trong khu dân cư Hoà An (phường Hoà An), từ đường Tôn Đức 
Thắng đến giáp đường Phạm Tứ, dài 1.048m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên là 
Bắc Sơn. 

60. Đường nằm trong khu dân cư Hoà An (phường Hoà An), từ đường Yên Thế 
đến giáp đường Phạm Tứ, dài 514m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Lâm Nhĩ. 

61. Đường nằm trong khu dân cư Hoà An (phường Hoà An), từ đường Lâm Nhĩ 
đến giáp Khu dân cư, dài 310m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Tô Vĩnh Diện. 

62. Đường nằm trong khu dân cư Hoà An (phường Hoà An), từ đường Lâm Nhĩ 
đến giáp đường Phạm Tứ, dài 390m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 3,5m, đặt tên là Đoàn 
Hữu Trưng. 

63. Đường nằm trong khu dân cư Hoà An (phường Hoà An), từ đường Bắc Sơn 
đến giáp đường Phạm Tứ, dài 455m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nguyễn 
Thuật. 

64. Đường nằm trong khu dân cư Hoà An (phường Hoà An), từ đường Kiệt khu 
dân cư 4m đến giáp đường Phạm Tứ, dài 320m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là 
Ngô Nhân Tịnh. 

65. Đường nằm trong khu dân cư Hoà An (phường Hoà An), từ đường Yên Thế 
đến giáp đường Cao Sơn Pháo, dài 256m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Hoà 
An 1.  
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66. Đường nằm trong khu dân cư Hoà An (phường Hoà An), từ đường Hoà An 1 
đến giáp đường Yên Thế, dài 108m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên là Hoà An 
2.  

67. Đường nằm trong khu dân cư Hoà An (phường Hoà An), từ đường Cao Sơn 
Pháo đến giáp đường Vũ Trọng Hoàng, dài 182m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên 
là Hoà An 3. 

68. Đường nằm trong khu dân cư Hoà An (phường Hoà An), từ đường Tôn Đản 
đến giáp đường Yên Thế, dài 157m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Hoà An 4.  

69. Đường nằm trong khu dân cư Hoà An (phường Hoà An), từ đường Tôn Đản 
đến giáp đường Yên Thế, dài 168m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Hoà An 5.  

70. Đường nằm trong khu dân cư An Mỹ (phường An Hải Tây), từ đường Ngô 
Quyền đến giáp đường Trần Hưng Đạo, dài 330m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt 
tên là Nguyễn Thông. 

71. Đường nằm trong khu dân cư số 6 Nguyễn Du, từ đường Nguyễn Du đến giáp 
đường Phan Bội Châu, dài 187m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Đặng Tử Kính. 

72. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phường An Hải Bắc), từ đường Lý 
Đạo Thành đến giáp đường Nguyễn Chí Diểu, dài 355m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 3m, 
đặt tiếp tên là Lý Đạo Thành. 

73. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phường An Hải Bắc), từ đường Lý 
Nhân Tông đến giáp đường Nguyễn Thị Định, dài 340m, rộng 15m, vỉa hè rộng 5m, 
đặt tiếp tên là Trần Nhân Tông. 

74. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phường An Hải Bắc), từ đường Lê 
Chân đến giáp đường 7,5m đang thi công, dài 155m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt 
tiếp tên là Lê Chân. 

75. Đường nằm trong khu dân cư đường Đào Duy Từ, từ đường Kiệt 18 Đào Duy 
Từ đến giáp đường Kiệt 21 Đào Duy Từ, dài 155m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên 
là Lê Ngô Cát. 

Điều 2. Điều chỉnh miêu tả tên đường đã được Hội đồng Nhân dân thành phố ra 
Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐND ngày 12 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân 
dân thành phố đặt tên trước đây như sau: 

“Đường từ đường Ngô Quyền đến cổng Nhà máy thép, dài 810m, đặt tên là Lý 
Thánh Tông”. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện việc gắn biển tên cho các đường 

nêu tại Điều 1 Nghị quyết này. Việc gắn biển tên đường hoàn thành trong thời hạn 30 
ngày, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.  
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-
2009, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./. 

 
 
 
 

 

                                                  
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số:  62/2007/NQ-HĐND            Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2007 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số phường 
có xâm canh, xâm cư thuộc thành phố Đà Nẵng 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
NHIỆM KỲ 2004-2009, KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 10 

 

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 64B/HĐBT ngày 12 tháng 09 năm 1981 của Hội đồng Bộ 
trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, 
xã có địa giới chưa hợp lý; 

Sau khi nghe Tờ trình số 5658/TTr – UBND ngày 25 tháng 10 năm 2007 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số phường có 
xâm canh, xâm cư thuộc các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và Sơn 
Trà, thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu 
Hội đông nhân dân thành phố, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí với Tờ trình số 5658/TTr – UBND ngày 25 tháng 10 năm 2007 
của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số phường 
có xâm canh, xâm cư thuộc các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và 
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giao UBND thành phố Đà Nẵng hoàn tất thủ tục theo quy định trình 
Chính phủ quyết định. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004-
2009, kỳ họp thứ 10 thông qua  ngày 07 tháng 12 năm 2007./. 

 

                                                  
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Bá Thanh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

________________ 

Số:  68/2007/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2007 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khoẻ vị thành niên và thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;  

Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị 
về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; 

Căn cứ Quyết định số 136/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2000 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản giai 
đoạn 2001-2010; 

Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-BYT ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ Y tế về 
việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ 
vị thành niên và thanh niên Việt Nam giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 
2020; 

Căn cứ Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 14 tháng 11 năm 2005 của 
Thành uỷ Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác 
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế  thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ 
vị thành niên và thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008-2010 và 
định hướng đến năm 2020 với những nội dung cụ thể sau: 



 CÔNG BÁO/Số 46 + 47 + 48/Ngày 31-12-2007 29 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung (đến năm 2010): Cải thiện tình trạng sức khỏe thể chất và sức 
khỏe tinh thần, nâng cao kiến thức, thái độ, kỹ năng thực hành của nhóm tuổi vị thành 
niên và thanh niên về chăm sóc sức khỏe và khả năng tiếp cận các dịch vụ có chất 
lượng về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng chống các bệnh lây truyền qua 
đường tình dục, HIV/AIDS, phòng chống tai nạn thương tích, lạm dụng chất gây nghiện 
và sức khỏe tâm thần, giảm tỷ lệ có thai ngoài ý muốn. 

2. Mục tiêu cụ thể (đến năm 2010) 

Mục tiêu 1: Nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành về sức khỏe sinh sản 
(SKSS), sức khỏe tình dục, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, 
HIV/AIDS, phòng chống tai nạn thương tích, lạm dụng chất gây nghiện và sức khỏe 
tâm thần cho vị thành niên và thanh niên để tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe bản thân. 

Các chỉ tiêu phấn đấu: 

- 80% vị thành niên và thanh niên tiếp cận được các địa điểm cung cấp dịch vụ tư 
vấn sức khỏe. 

- 70% vị thành niên và thanh niên biết cách phòng tránh nhiễm khuẩn đường sinh 
sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (kể cả HIV/AIDS). 

- 70% vị thành niên và thanh niên có hiểu biết cơ bản về cơ chế thụ thai và các 
biện pháp tránh thai. 

- 80% vị thành niên và thanh niên có hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh Luật 
Giao thông đường bộ. 

- 60% vị thành niên và thanh niên biết cách tránh các hành vi có nguy cơ gây hại 
cho sức khỏe ( bao gồm cả việc sử dụng và lạm dụng chất gây nghiện). 

Mục tiêu 2: Các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và gia đình 
thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe  vị 
thành niên và thanh niên; thực hiện xã hội hóa công tác này. 

Các chỉ tiêu phấn đấu: 

- 100% các cấp chính quyền đưa nội dung bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
vị thành niên và thanh niên vào kế hoạch hằng năm ở cấp mình. 

- 100% các thầy, cô giáo và 80% phụ huynh học sinh bậc trung học được cung 
cấp thông tin và hỗ trợ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe  vị thành niên 
và thanh niên. 
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Mục tiêu 3: Tạo điều kiện cho vị thành niên và thanh niên tiếp cận các dịch vụ tư 
vấn, dịch vụ chăm sóc SKSS một cách dễ dàng và được đáp ứng kịp thời, đầy đủ, an 
toàn phù hợp với tâm lý lứa tuổi. 

Các chỉ tiêu phấn đấu: 

- 100% cơ sở y tế chăm sóc SKSS có dịch vụ tư vấn về SKSS cho vị thành niên 
và thanh niên. 

- 70% các điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS có cán bộ được đào tạo chuyên 
ngành, trang thiết bị đầy đủ và thường xuyên cung cấp các dịch vụ thân thiện cho vị 
thành niên và thanh niên. 

- 100% vị thành niên và thanh niên tiếp cận được các địa điểm cung cấp dịch vụ 
tư vấn và dịch vụ y tế chăm sóc SKSS khi các em có nhu cầu. 

Mục tiêu 4: Xây dựng và triển khai các mô hình bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe  vị thành niên và thanh niên; phát triển các khu vui chơi giải trí, luyện tập thể 
dục, thể thao, tạo điều kiện cho vị thành niên và thanh niên rèn luyện thân thể, nâng 
cao thể lực. 

Chỉ tiêu phấn đấu: 

- Xây dựng ít nhất 2 mô hình bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe  vị thành 
niên và thanh niên trên địa bàn thành phố. 

- 100% các quận, huyện có khu vui chơi giải trí, luyện tập thể dục, thể thao. 

Mục tiêu 5: Hỗ trợ cho vị thành niên và thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt, ở các 
vùng khó khăn có điều kiện tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc SKSS. 

Các chỉ tiêu phấn đấu: 

- 80% vị thành niên và thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt, ở các vùng khó khăn 
được tiếp cận thông tin và hiểu biết về SKSS, sức khỏe tình dục, cách phòng tránh các 
bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS… 

- 60% vị thành niên và thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt, ở các vùng khó khăn 
được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc SKSS. 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

A. Giai đoạn 2008 - 2010 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp 

Các cấp chính quyền cần đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khỏe vị thành niên và thanh niên vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội hằng năm của địa phương; chủ động chỉ đạo và huy động các ban, ngành, đoàn thể 
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và cộng đồng ở địa phương tham gia thực hiện các mục tiêu trên của Kế hoạch này; bố 
trí ngân sách cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của vị thành niên và 
thanh niên. 

2. Thông tin - giáo dục - truyền thông 

Tổ chức thông tin- giáo dục- truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe  vị thành niên và thanh niên trên nhiều kênh, đa dạng về hình thức thể hiện, phong 
phú về nội dung, phù hợp với từng lứa tuổi, từng nhóm đối tượng, từng khu vực khác 
nhau của thành phố; tác động đến cán bộ lãnh đạo chính quyền, ban, ngành đoàn thể ở 
các cấp, người cung cấp dịch vụ, thầy, cô giáo, phụ huynh học sinh để hỗ trợ cho công 
tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe  vị thành niên và thanh niên. 

Các giải pháp thực hiện: 

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm chuyển tải các thông điệp về bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe  vị thành niên và thanh niên cho nhiều nhóm đối tượng 
hoặc một nhóm đối tượng đặc thù, tạo ra sự quan tâm của cộng đồng đến việc chăm 
sóc sức khỏe vị thành niên và thanh niên; bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức cho 
vị thành niên và thanh niên, giúp họ có khả năng đưa ra các quyết định đúng liên quan 
đến sức khỏe và tránh được những hành vi không lành mạnh. 

Chiến dịch truyền thông được thực hiện chủ yếu ở tuyến xã, phường, do UBND 
xã, phường tổ chức với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương và sự 
hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn cấp thành phố, quận, huyện. Chiến dịch được triển 
khai nhiều đợt trong năm, mỗi đợt có chủ đề riêng. 

- Tăng cường giáo dục kiến thức về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe vị 
thành niên và thanh niên, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh các 
bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS, phòng tránh tai nạn thương tích và 
lạm dụng chất gây nghiện vào chương trình giảng dạy chính khóa của nhà trường theo 
quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, kết hợp với các hoạt động ngoại khóa nhằm giáo 
dục kỹ năng sống cho vị thành niên và thanh niên. 

- Nâng cao chất lượng tư vấn sức khỏe cho vị thành niên và thanh niên đều khắp 
tại các điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe; đào tạo kỹ năng tư vấn sức khỏe vị 
thành niên và thanh niên và trang bị đủ các phương tiện, ấn phẩm truyền thông về chăm 
sóc sức khỏe vị thành niên và thanh niên cho cán bộ y tế. 

- Thành lập nhóm tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe vị thành niên và thanh 
niên ở xã, phường do cán bộ y tế làm nòng cốt với sự tham gia của giáo viên, cán bộ 
Đoàn, cán bộ chuyên trách Dân số, cộng tác viên, tình nguyện viên, người có uy tín 
(cán bộ hưu, trưởng tộc họ…) 
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- Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả của công tác truyền thông; đánh giá kết quả 
tiếp thu thông tin của cộng đồng bằng các bảng câu hỏi. 

3. Xã hội hóa 

Huy động các đoàn thể quần chúng và cộng đồng tham gia các hoạt động, tạo ra 
sức mạnh tổng hợp, môi trường thuận lợi cho việc đưa ra các nhu cầu và đáp ứng nhu 
cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe  vị thành niên và thanh niên; tranh thủ mọi 
nguồn lực trong và ngoài nước cho việc thực hiện các mục tiêu. 

Các giải pháp thực hiện: 

- Nâng cao vai trò, vị trí và trách nhiệm của gia đình và cộng đồng: Vận động gia 
đình tích cực và chủ động tham gia CSSK vị thành niên và thanh niên; huy động các 
nguồn lực trong cộng đồng, tạo sự ủng hộ, chia sẻ và phân công trách nhiệm giữa chính 
quyền địa phương và nhân dân. Nhà nước và nhân dân cùng thực hiện kế hoạch bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe vị thành niên và thanh niên. 

- Các ban, ngành, đoàn thể các cấp đưa nội dung công tác bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe  vị thành niên và thanh niên vào kế hoạch hành động hằng năm của 
đơn vị mình, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công; tăng cường sự phối hợp 
với các cơ quan có liên qua nhằm khai thác tối đa nguồn nhân lực, vật lực, thế mạnh 
và kinh nghiệm của các bên để triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe  vị thành niên và thanh niên.  

- Đa dạng và mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ: Đẩy mạnh hoạt động cung 
cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thuận 
tiện cho khách hàng là vị thành niên và thanh niên ở tất cả các tuyến, nhất là xã, phường. 

- Khuyến khích các cơ sở y tế ngoài công lập, các tổ chức hội, đoàn thể trên địa 
bàn thành phố tham gia cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao về tư vấn và chăm sóc 
sức khỏe vị thành niên và thanh niên.  

- Tăng cường các quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, 
vận động tài trợ về chuyên môn và tài chính để thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khỏe  vị thành niên và thanh niên. 

4. Các giải pháp thông qua môi trường xã hội 

- Tạo ra một môi trường lành mạnh bằng việc nâng cao chất lượng các yếu tố bảo 
vệ từ cha mẹ, thầy cô giáo, cán bộ Đoàn, Đội, cán bộ chính quyền, đoàn thể,…Cung 
cấp các thông tin, kiến thức, kỹ năng truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe  vị thành niên và thanh niên đến các đối tượng này.  
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- Giảm thiểu và loại trừ các yếu tố nguy cơ như ma túy, rượu bia, gái mại dâm … 
ra khỏi môi trường sống của giới trẻ bằng các biện pháp hành chính và xã hội, góp phần 
cải thiện sức khỏe vị thành niên và thanh niên. 

- Phát triển các loại hình “Câu lạc bộ”, “Góc thân thiện”, tổ chức các cuộc giao 
lưu, các trò chơi trên truyền hình dành cho vị thành niên và thanh niên, qua đó tạo môi 
trường lành mạnh, thu hút sự tham gia của vị thành niên và thanh niên, giúp họ nắm 
vững kiến thức và nâng cao kỹ năng bảo vệ sức khỏe cho bản thân, bằng các hình thức 
hấp dẫn, phù hợp với nhóm tuổi. Thông qua đó, giúp cho các bạn cùng trang lứa, cùng 
hoàn cảnh trao đổi với nhau về các  thông điệp liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe. 

- Xây dựng và quảng bá những gương điển hình tiêu biểu trong học tập, lao động, 
rèn luyện thân thể và bảo vệ sức khỏe để vị thành niên và thanh niên học tập, noi theo. 

- Huy động các tổ trưởng dân phố, các chi hội đoàn thể: Phụ nữ, Nông dân, Thanh 
niên tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục gia đình và bản thân vị thành niên 
và thanh niên tự bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. 

5. Các giải pháp cung cấp dịch vụ 

- Xây dựng các điểm cung cấp dịch vụ thân thiện dành riêng cho vị thành niên và 
thanh niên ở các cơ sở y tế, nhằm đảm bảo sự riêng tư, kín đáo và thực sự thân thiện, 
gần gũi trong quá trình cung cấp dịch vụ. Các điểm cung cấp dịch vụ thân thiện, tùy 
theo điều kiện cụ thể, có thể cung cấp dịch vụ tư vấn tâm sinh lý, sức khỏe và các dịch 
vụ lâm sàng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe như panô, áp phích, 
tờ rơi, phim ảnh... 

- Nâng cao chất lượng tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS: Tổ chức đào 
tạo lại về kỹ năng tư vấn và chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chăm 
sóc SKSS theo chuẩn quốc gia cho cán bộ y tế làm công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe  vị thành niên và thanh niên ở các tuyến. 

- Bổ sung đủ các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động tư vấn, 
dịch vụ lâm sàng tại các điểm cung cấp dịch vụ thân thiện cho vị thành niên và thanh 
niên. 

6. Các giải pháp về tài chính 

Các hoạt động của kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe  vị thành niên 
và thanh niên đến năm 2010 về cơ bản được ngân sách thành phố đảm bảo. Bên cạnh 
đó, cần huy động kinh phí từ các tổ chức quốc tế, quỹ bảo hiểm, quỹ nhân đạo và các 
cá nhân cho việc thực hiện Kế hoạch này. 

B. Định hướng đến năm 2020 
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Trong giai đoạn 2010-2020, nguy cơ đối với sức khỏe của vị thành niên và thanh 
niên Đà Nẵng như: tai nạn thương tích mà chủ yếu là tai nạn giao thông, vấn đề sức 
khỏe tâm thần, tình hình nhiễm HIV, có thai ngoài ý muốn và phá thai, nghiện ma túy 
và lạm dụng chất gây nghiện tiếp tục là những vấn đề bức xúc. Vì vậy trong giai đoạn 
này, trong việc duy trì các hoạt động trong giai đoạn 2008-2010, cần tập trung vào một 
số hoạt động sau: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về sức khỏe của vị 
thành niên và thanh niên. 

- Triển khai rộng các mô hình đã được xây dựng, làm điểm, rút kinh nghiệm và 
hoàn chỉnh mô hình trong giai đoạn 2010-2020. 

- Tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng các điểm cung cấp dịch vụ CSSK toàn 
diện cho vị thành niên và thanh niên. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe  vị thành 
niên và thanh niên. 

Điều 2.  Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế:  

- Là cơ quan thường trực tổ chức thực hiện Kế hoạch này, có trách nhiệm căn cứ 
vào Kế hoạch để xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong từng 
giai đoạn và hằng năm; 

- Phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan, hướng dẫn UBND các 
quận, huyện triển khai Kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành y tế triển khai 
nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý; 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe  vị thành niên và thanh niên; báo cáo kết quả định kỳ 6 tháng và hằng 
năm với UBND thành phố và Bộ Y tế. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: 

- Phân bổ kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe  vị thành niên và thanh niên trong kế hoạch ngân sách của thành 
phố hằng năm; 

- Hướng dẫn. kiểm tra việc sử dụng các nguồn kinh phí cho các hoạt động của Kế 
hoạch đã được phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định và có hiệu quả. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Chủ trì và phối hợp với Sở Y tế xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình giáo 
dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên, đưa chương trình 
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này vào giảng dạy chính khóa cho học sinh cấp học phổ thông theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; 

- Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên những kiến thức, phương pháp, kỹ năng giảng 
dạy và truyền đạt các nội dung về giáo dục giới tính, giáo dục SKSS và chăm sóc sức 
khỏe vị thành niên và thanh niên, tổ chức các “góc thân thiện” tại các trường; 

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền vận động cho công tác bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khỏe  vị thành niên và thanh niên. 

4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng và thực hiện chương trình 
phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe vị thành niên và thanh 
niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang đường 
phố…; 

- Chỉ đạo việc thực hiện quyền trẻ em, phòng chống tình trạng ngược đãi, sử dụng 
bạo lực với trẻ vị thành niên và thanh niên trong gia đình và ngoài xã hội.  

5. Sở Văn hóa - Thông tin: 

- Phối hợp với Sở Y tế vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân tham 
gia bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 
đại; đẩy mạnh việc triển khai xây dựng làng văn hóa sức khỏe; xây dựng các khu vui 
chơi, giải trí, luyện tập thể dục, thể thao; 

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thông tin tuyên 
truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe  vị thành niên và thanh niên. Bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực chăm sóc sức 
khỏe vị thành niên và thanh niên cho cán bộ trong ngành để tuyên truyền vận động 
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe  vị thành niên và thanh niên. 

6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố:  

- Tuyên truyền vận động và huy động thanh niên tham gia bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe  vị thành niên và thanh niên; 

- Triển khai các hoạt động phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, 
HIV/AIDS, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống ma túy và lạm dụng chất 
gây nghiện trong giới trẻ; 

- Tổ chức các hình thức sinh hoạt văn hóa lành mạnh, hấp dẫn thu hút thanh niên, 
tạo môi trường thuận lợi cho việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe  vị thành niên 
và thanh niên. 

7. Cục Thống kê: 
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Phối hợp với Sở Y tế thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp kịp thời và chính xác các 
thông tin liên quan về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe  vị thành niên 
và thanh niên trên địa bàn thành phố. 

8. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động thành phố 
và các tổ chức xã hội có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp 
với Sở Y tế đưa nội dung chăm sóc sức khỏe vị thành niên và thanh niên vào kế hoạch 
và chương trình hành động hàng năm của đơn vị mình và triển khai thực hiện. 

9. Ủy ban nhân dân các quận, huyện: 

- Có trách nhiệm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương; 

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe  vị thành niên và 
thanh niên của quận huyện, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương hàng 
năm để đảm bảo các hoạt động này; 

- Thường xuyên chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác chăm sóc 
sức khỏe vị thành niên và thanh niên; 

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu và nội dung 
của kế hoạch tại địa phương. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ 
trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định./. 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                  
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số: 69/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học thành phố Đà 

Nẵng giai đoạn từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 
 

ỦY 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; 
Thực hiện Nghị quyết 18/CP ngày 11 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về phát 

triển công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2010; 
Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Bộ Chính 

trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước; 

Căn cứ Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 
số 50-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy 
mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước; 

Thực hiện Chương trình hành động số 01-Ctr/TU ngày 09 tháng 01 năm 2006 của 
Thành uỷ Đà Nẵng về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tại 
Tờ trình số 72/TTr-SKHCN ngày 6 tháng 12 năm 2007, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học (CNSH) 

thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với 
những nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Mục tiêu chủ yếu: 
a) Mục tiêu đến năm 2010 
- Ứng dụng có hiệu quả CNSH, hiện đại hóa một bước công nghệ sản xuất truyền 

thống, tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng cao; đồng thời 
tạo ra các mô hình sản xuất công nghệ cao đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả 
kinh tế, đủ sức cạnh tranh trên thị trường; 
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- Hình thành và từng bước phát triển ngành công nghiệp sinh học để sản xuất các 
sản phẩm, hàng hóa chủ lực phục vụ tốt cho việc tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; 

- Ứng dụng có hiệu quả các thành tựu sinh học phân tử trong chẩn đoán, điều trị 
và y tế dự phòng, bảo vệ và khắc phục ô nhiễm môi trường; 

- Xây dựng phòng thí nghiệm CNSH, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng CNSH 
và đào tạo nguồn nhân lực CNSH; phấn đấu đến năm 2010, đưa trình độ CNSH của 
thành phố đạt trình độ tiên tiến trong nước ở một số lĩnh vực.  

b) Mục tiêu định hướng đến năm 2020 
- Phát triển mạnh CNSH hiện đại, trong đó tập trung mạnh vào công nghệ gen; 

tiếp cận các khoa học mới như: hệ gen học, tin sinh học, protein học, biến dưỡng học, 
công nghệ nano trong CNSH nông nghiệp; đưa CNSH nông nghiệp của thành phố đạt 
trình độ khá trong nước và khu vực; 

- Chọn tạo một số dòng cây trồng biến đổi gen trong phạm vi phòng thí nghiệm 
và thử nghiệm trên đồng ruộng; tăng cường một bước cơ bản trong việc xây dựng tiềm 
lực cho CNSH nông nghiệp thông qua đào tạo cán bộ CNSH chuyên sâu, có trình độ 
và chất lượng cao; 

- Triển khai ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả CNSH vào lĩnh vực công nghiệp chế 
biến, nông lâm thuỷ sản, y dược và bảo vệ môi trường; xây dựng và tổ chức sản xuất 
được một số sản phẩm chủ lực, đóng góp quan trọng cho sự phát triển KT-XH của 
thành phố;  

- Hình thành và phát triển một số doanh nghiệp CNSH nhằm sản xuất, kinh doanh 
các sản phẩm CNSH phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu;  

- Xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành một ngành kinh tế - kỹ thuật có 
năng lực tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; 

- Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao, đủ năng lực làm chủ một số công nghệ 
trong lĩnh vực CNSH phục vụ đắc lực cho phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường; 
đầu tư hoàn chỉnh Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng CNSH đạt trình độ tiên tiến 
trong khu vực; phấn đấu đến năm 2020, đưa trình độ CNSH của thành phố đạt mức 
tiên tiến trong khu vực, là trung tâm trao đổi, nghiên cứu hỗ trợ phát triển CNSH, có 
đủ năng lực hội nhập trên một số lĩnh vực trong khu vực.  

2. Nội dung Kế hoạch 
2.1. Nghiên cứu và phát triển: 
Nghiên cứu các công nghệ thích hợp và tiên tiến trên cơ sở đánh giá tiềm năng về 

tài nguyên sinh vật, đặc điểm điều kiện tự nhiên, nhu cầu xã hội, thế mạnh về nhân 
lực... nhằm ứng dụng có hiệu quả CNSH vào sản xuất và đời sống;  

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai chủ yếu từ nguồn ngân 
sách và các chương trình hợp tác. Cơ quan thực hiện chính là các trường Đại học, các 
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Trung tâm khoa học và công nghệ, và chuyển giao công nghệ thông qua đấu thầu, hợp 
đồng. 

2.2. Sản xuất thử nghiệm: 
Ứng dụng những công nghệ đã có, triển khai thử nghiệm nhằm hoàn thiện qui 

trình sản xuất, ổn định chất lượng sản phẩm và khẳng định thị trường, tiến tới sản xuất 
mở rộng. Kinh phí huy động từ ngân sách nhà nước, địa phương và từ các doanh nghiệp. 

2.3. Triến khai sản xuất: 
Sản xuất các sản phẩm chủ yếu, đảm bảo hiệu quả kinh tế rõ rệt thông qua chuyển 

giao công nghệ sản xuất theo hình thức chìa khóa trao tay đối với các đối tác trong và 
ngoài nước; triển khai các sản phẩm dịch vụ về qui trình và thiết bị công nghệ, phân 
tích và chẩn đoán. Kinh phí đầu tư được huy động từ nhiều nguồn ngân sách, các doanh 
nghiệp, các dự án tài trợ của nhà nước cũng như tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

3. Các dự án, kế hoạch cụ thể bắt đầu triển khai từ nay đến năm 2010  
a) Dự án Xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học miền Trung tại Đà Nẵng 
- Tiểu dự án 1: Xây dựng Phòng Chẩn đoán bệnh sớm ứng dụng công nghệ sinh 

học. 
- Tiểu dự án 2: Xây dựng  Phòng thí nghiệm phân tích 
- Tiểu dự án 3: Xây dựng Phòng thí nghiệm enzim -  protein. 
b) Dự án Đào tạo nhân lực công nghệ sinh học cho thành phố Đà Nẵng 
c) Dự án Xây dựng ngành công nghiệp công nghệ sinh học 
Nội dung chi tiết các dự án, tiểu dự án kèm theo Kế hoạch này. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng 

dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; sơ kết tình hình thực hiện hằng 
năm, đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
thực hiện, báo cáo UBND thành phố quyết định; tổng kết báo cáo UBND thành phố tình 
hình thực hiện vào năm kết thúc. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện việc lồng ghép Kế hoạch ứng 
dụng và phát triển công nghệ sinh học trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm 
và 5 năm của thành phố; cân đối kinh phí thực hiện kế hoạch. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối và bố trí nguồn 
vốn thực hiện các dự án; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch. 

4. Các sở, ban, ngành được giao chủ trì các dự án nêu tại Khoản 3, Điều 1 có trách 
nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai và dự toán kinh phí thực hiện, trình UBND thành phố 
phê duyệt trong tháng quý 1 năm 2008. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vi, tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 
 

  

                                                  
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

 
 

KẾ HOẠCH 
ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND  
 ngày 18 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

____________________________________________ 

 
Phần thứ nhất 

THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
 

I. NHỮNG THÀNH TỰU ỨNG DỤNG CNSH TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 
Công nghệ sinh học không phải là một phương thuốc cho các vấn đề toàn cầu, 

nhưng nó là một công cụ đầy hứa hẹn nếu sử dụng nó một cách thích hợp. Hiện nay, 
trên thế giới công nghiệp CNSH được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nông lâm ngư 
nghiệp, y tế, công nghiệp và xử lý môi trường, với là 10 thành tựu nổi bật: 

- Giải mã toàn bộ bộ gen (100 loài sinh vật và người) – Genomic 
- Liệu pháp gen 
- Phân tích tổng thể hệ protein (Proteomics) 
- Công nghệ microarray (ADN và protein) 
- Công nghệ tế bào gốc và liệu pháp tế bào 
- Cây trồng chuyển gen 
- Nhân bản động vật 
- Năng lượng sinh học có thế tái sinh 
- Polyme dễ phân huỷ sinh học 
- Vaccine tái tổ hợp. 
Ở nước ta, ngành CNSH nước ta chỉ thực sự phát triển vào những năm đầu của 

thập niên 90, khi Đảng và Nhà nước khẳng định CNSH là một trong những ngành ưu 
tiên phát triển mũi nhọn của đất nước. Theo xếp hạng của tổ chức Biotechnology Atlas, 
trình độ CNSH của Việt Nam đạt 3,25 điểm (theo thang điểm 5) - ngang bằng một số 
nước trong khu vực Đông Nam Á. 

CNSH đã được ứng dụng trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp như công nghệ tạo 
và nhân giống cây trồng, công nghệ tạo và nhân giống vật nuôi, công nghệ sản xuất 
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phân bón sinh học, thuốc trừ sâu; trong chế biến nông - lâm - thuỷ sản; trong y tế và 
chăm sóc sức khoẻ con người; bảo vệ môi trường, tài nguyên sinh vật và các ngành 
công nghiệp khác. Nhiều thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng và phát triển CNSH đã 
góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

II.  ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNSH TẠI ĐÀ NẴNG 
Sau hơn 10 năm triển khai Nghị định 18/CP của Chính phủ về phát triển CNSH ở 

Việt Nam đến năm 2010, ngành CNSH của Thành phố đã có bước phát triển và đạt 
được một số kết quả bước đầu quan trọng nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và y tế. 

1. Các kết quả đạt được 
- Trong công tác bảo vệ môi trường, đã sử dụng các loài vi sinh vật hữu ích, chế 

phẩm sinh học, thực vật thuỷ sinh và ứng dụng có hiệu quả công nghệ biogas để xử lý 
ô nhiễm môi trường.  

- Đối với ngành công nghiệp, đã ứng dụng có hiệu quả các chế phẩm enzym trong 
sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước chấm, sản xuất các chất tẩy rửa tổng hợp và 
hoàn thiện sản phẩm may mặc.  

- Trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, đã khảo nghiệm, tuyển chọn đưa vào sản 
xuất nhiều giống cây trồng (giống lúa thuần, lúa lai, cây màu, cây công nghiệp), giống 
vật nuôi có năng suất cao (lợn nhiều nạc, bò lai sind, vịt siêu trứng, giống thuỷ sản (tôm 
sú, cá rô phi đơn tính...). Đồng thời, đã ứng dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
như: công nghệ sản xuất giống lúa lai, ngô lai, công nghệ nhân giống cây ăn quả, cây 
lâm nghiệp, công nghệ trồng nấm, sản xuất nhân tạo một số loài thuỷ sản, công nghệ 
thụ tinh nhân tạo cho gia súc, sử dụng chế phẩm sinh học trong trồng trọt và chăn nuôi. 

- Trong lĩnh vực y tế, đã áp dụng một số thành tựu của CNSH phục vụ việc xét 
nghiệm, chẩn đoán, điều trị bệnh và phòng trừ dịch bệnh bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

- Về nhân lực, Thành phố đã có sự quan tâm phát triển nguồn nhân lực CNSH bên 
cạnh số cán bộ nghiên cứu chuyên sâu về CNSH đã có của Đại học Đà Nẵng. Để chuẩn 
bị nguồn nhân lực CNSH cho những năm đến, Thành phố đã tuyển chọn một số học 
sinh giỏi tốt nghiệp trung học  phổ thông gửi đi đào tạo ở một số nước có nền CNSH 
tiên tiến; chọn lựa gửi cán bộ đi đào tạo về công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật tại 
Viện Công nghệ sinh học, Viện Sinh học nhiệt đới và Trung tâm nuôi cấy mô Đà Lạt; 
cũng như tham gia các khoá bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn. 

- Về cơ sở vật chất kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng có Khoa Công nghệ Sinh học và 
phòng thí nghiệm CNSH thuộc Trường Đại học Bách khoa. Phòng nuôi cấy mô tế bào 
thực vật thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đang được triển khai xây dựng với sự đầu 
tư của Bộ Khoa học và Công nghệ, sẽ đưa vào hoạt động năm 2008.  
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2. Những tồn tại và nguyên nhân 
So với yêu cầu và mục tiêu đã xác định trong Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư, 

bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được như đã nêu trên, việc ứng dụng và phát 
triển CNSH tại Đà Nẵng còn một số tồn tại, đó là: 

- Trình độ CNSH của thành phố còn rất thấp, lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao mức sống của nhân dân.  

- Cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cho CNSH chưa được đầu tư đúng mức. Chưa 
có các phòng thí nghiệm nghiên cứu về CNSH. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ nghiên cứu 
ứng dụng CNSH rất nghèo nàn. Lực lượng cán bộ chuyên sâu về CNSH thiếu trầm 
trọng.  

- Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do nhận thức chưa đầy đủ về vai trò 
và vị trí của CNSH của các cấp, các ngành; do đó thiếu sự quan tâm đầu tư cho lĩnh 
vực này. 
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Phần thứ hai 
KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 
A. CÁC  CĂN  CỨ  XÂY  DỰNG  KẾ  HOẠCH 
Kế hoạch phát triển CNSH thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và định hướng 

đến năm 2020 được xây dựng dựa trên các căn cứ sau: 
I. Các chủ trương của Đảng và Nhà nước 
- Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và 

phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. 
- Nghị quyết số 18/CP ngày 11/3/1994 của Chính phủ về phát triển CNSH ở 

Việt Nam đến năm 2010. 
- Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ 

về hướng phát triển trọng tâm của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 
2020. 

- Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg ngày 22/7/2005 của Chính phủ về Chương 
trình hành động của Chính phủ về công nghệ sinh học. 

- Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006 của Chính phủ về việc phê 
duyệt “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong 
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”.  

- Quyết định số 14/2007/QĐ-TTg ngày 25/01/2007 của Chính phủ về việc phê 
duyệt “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp 
chế biến đến năm 2020”. 

II. Các chủ trương của Thành phố 
- Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 09/01/2006 của Thành uỷ Đà 

Nẵng về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học thành phố Đà Nẵng 
đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

- Quyết định số 117/QĐ-UB ngày 07/7/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng 
phê duyệt Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu của thời kỳ công 
nghiệp hoá, hiện đại hóa.  

- Quyết định số 120/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của UBND thành phố Đà 
Nẵng ban hành Chương trình mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và 
kinh tế đối ngoại. 
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- Quyết định số 9138/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của UBND thành phố Đà 
Nẵng về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển các làng nghề thành phố 
Đà Nẵng đến năm 2015 có xét đến năm 2020.  

III. Các căn cứ khác  
- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm 

nói riêng, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nói chung đến 2010. 
- Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố 

Đà Nẵng thời kỳ 2001–2010.  
- Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng các năm từ 1999-2005. 
B.  MỤC TIÊU 
I. Mục tiêu đến năm 2010 
- Ứng dụng có hiệu quả CNSH, hiện đại hóa một bước công nghệ sản xuất 

truyền thống, tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng cao; 
đồng thời, tạo ra các mô hình sản xuất công nghệ cao đảm bảo năng suất, chất lượng 
và hiệu quả kinh tế, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. 

- Hình thành và từng bước phát triển ngành công nghiệp sinh học để sản xuất 
các sản phẩm, hàng hóa chủ lực phục vụ tốt cho việc tiêu dùng trong nước và xuất 
khẩu. 

- Ứng dụng có hiệu quả các thành tựu sinh học phân tử trong chẩn đoán, điều 
trị và y tế dự phòng, bảo vệ và khắc phục ô nhiễm môi trường. 

- Xây dựng phòng thí nghiệm CNSH, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng CNSH 
và đào tạo nguồn nhân lực CNSH.  

II. Mục tiêu định hướng đến năm 2020:  
Xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành một ngành kinh tế - kỹ thuật có 

năng lực tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Phấn đấu 
đến năm 2020, đưa trình độ CNSH của thành phố đạt mức tiên tiến trong khu vực, 
là trung tâm trao đổi, nghiên cứu hỗ trợ phát triển CNSH, có đủ năng lực hội nhập 
trên một số lĩnh vực trong khu vực. Cụ thể là: 

- Phát triển mạnh công nghệ sinh học hiện đại, trong đó tập trung vào công 
nghệ gen; tiếp cận các khoa học mới như: hệ gen học, tin sinh học, protein học, biến 
dưỡng học, công nghệ nano trong CNSH nông nghiệp; đưa CNSH nông nghiệp của 
thành phố đạt trình độ khá trong nước và khu vực. 

- Chọn tạo một số dòng cây trồng biến đổi gen trong phạm vi phòng thí nghiệm 
và thử nghiệm trên đồng ruộng; tăng cường một bước cơ bản trong việc xây dựng 
tiềm lực cho CNSH nông nghiệp thông qua đào tạo cán bộ CNSH chuyên sâu, có 
trình độ và chất lượng cao. 
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- Triển khai ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả CNSH vào lĩnh vực công nghiệp 
chế biến, nông, lâm, thuỷ sản, y dược và bảo vệ môi trường; sản xuất được một số 
sản phẩm chủ lực có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của 
thành phố.  

- Hình thành và phát triển một số doanh nghiệp CNSH trong lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh và dịch vụ các sản phẩm CNSH phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.  

- Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao, đủ năng lực làm chủ một số công 
nghệ trong lĩnh vực CNSH phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ 
môi trường. Đầu tư hoàn chỉnh Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng CNSH đạt trình 
độ tiên tiến trong khu vực. 

C.  NHIỆM VỤ VÀ GIẢI  PHÁP 
I. Nhiệm vụ: 
1.1. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ cho 

CNSH:  
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển CNSH, 

bảo đảm đủ cán bộ làm chủ một số công nghệ tiên tiến, nhất là công nghệ tế bào, 
công nghệ vi sinh nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 
bảo vệ môi trường. Coi đây là nhiệm vụ, cũng như giải pháp đặc biệt quan trọng để 
phát triển ngành CNSH của thành phố đạt mục tiêu đã đề ra. 

- Đầu tư xây dựng Phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật, Phòng thí nghiệm enzim 
– protein, Phòng thí nghiệm phân tích, hướng tới hình thành Trung tâm CNSH miền 
Trung tại Đà Nẵng.  

- Đẩy mạnh hợp tác về CNSH trong và ngoài nước. Hoàn thiện thể chế  quản 
lý nhà nước về CNSH từ cấp thành phố đến quận, huyện và cơ sở. 

- Nâng cao nhận thức, thu hút mọi nguồn lực nhằm phát triển và ứng dụng 
CNSH theo hướng xã hội hoá; có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các 
nhà khoa học, nhà sáng chế ứng dụng kết quả nghiên cứu về CNSH vào sản xuất và 
đời sống. 

1.2. Ứng dụng có hiệu quả CNSH trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: 
Sử dụng các thành tựu CNSH trong sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi, các 

giống thủy sản có năng suất và hiệu quả kinh tế cao. 
Ứng dụng các chế phẩm sinh học để bảo vệ cây trồng, vật nuôi, bảo quản và 

chế biến nông sản, thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu và 
phục vụ tiêu dùng trong nước. 

1.3. Ứng dụng rộng rãi và hiệu quả CNSH trong lĩnh vực y tế, nhằm nâng cao 
chất lượng công tác chẩn đoán, chữa bệnh và phòng bệnh cho cộng đồng. 
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1.4. Sử dụng các chế phẩm CNSH trong xử lý ô nhiễm môi trường, khắc phục 
suy thoái, sự cố môi trường và bảo vệ môi trường sinh thái. 

1.5. Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp CNSH: 
- Hình thành và phát triển các doanh nghiệp CNSH trong lĩnh vực nông, lâm, 

thuỷ sản, tập trung sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất các thức ăn giàu 
dinh dưỡng, các chế phẩm chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi. 

- Hình thành và phát triển các doanh nghiệp CNSH sản xuất các chế phẩm giàu 
đạm, các axit amin, axit hữu cơ, enzim thực phẩm, phụ gia thực phẩm và thực phẩm 
lên men; sản xuất các chế phẩm sinh học làm sạch môi trường và xử lý ô nhiễm môi 
trường; sản xuất một số chế phẩm chẩn đoán bệnh và thuốc chữa bệnh.  

II. Giải pháp: 
2.1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của 

CNSH: Các cấp, các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội phải quán triệt đầy 
đủ, sâu sắc những quan điểm của Đảng về CNSH, từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt 
trong toàn xã hội cả về nhận thức và hành động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
giáo dục, nâng cao nhận thức chính quyền, các ngành các cấp và toàn xã hội về vai 
trò và tầm quan trọng của CNSH trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá thành phố.  

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để đưa các tiến bộ kỹ thuật trong 
lĩnh vực CNSH tới cơ sở và người sử dụng. 

2.2 Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổng thể và các dự án 
ứng dụng và phát triển CNSH. Hằng năm, các ngành liên quan và địa phương, đơn 
vị phải xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển CNSH, coi đó là 
nhiệm vụ quan trọng, là động lực để phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. 

2.3. Xây dựng quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho CNSH: Công tác đào tạo 
nguồn nhân lực CNSH phải được chú trọng ở tất cả các cấp học từ giáo dục phổ 
thông đến đại học và trên đại học. Dành chỉ tiêu để đào tạo đội ngũ cán bộ về CNSH 
trình độ cao từ dự án đào tạo nguồn nhân lực CNSH của thành phố. Nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực cho CNSH thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng bằng 
nhiều hình thức.  

2.4. Tập trung đầu tư Phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật, xây dựng Phòng thí 
nghiệm công nghệ sinh học, tiến tới hình thành Trung tâm Công nghệ sinh học miền 
Trung tại Đà Nẵng. 

2.5. Có chính sách thu hút, đa dạng hóa các nguồn đầu tư cho nghiên cứu, sản 
xuất các sản phẩm công nghệ sinh học thiết yếu. Xây dựng và áp dụng chính sách 
ưu đãi khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng cơ sở vật chất phục 
vụ nghiên cứu và ứng dụng CNSH; chính sách gắn kết hoạt động khoa học và công 
nghệ với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; khuyến khích và hỗ trợ 
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các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, phổ biến, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ 
kỹ thuật trong lĩnh vực CNSH vào sản xuất và đời sống. Ưu tiên đầu tư, hỗ trợ không 
thu hồi hoặc thu hồi tỉ lệ thấp đối với các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng, sản 
xuất thử nghiệm thuộc các lĩnh vực CNSH phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất của 
Thành phố. 

2.6. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực CNSH với các 
tổ chức, cá nhân, các Viện nghiên cứu và trường đại học trong và ngoài nước nhằm 
tiếp cận, nhận chuyển giao công nghệ. Qua đó, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ 
thông tin khoa học, phương tiện nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu ứng dụng, phổ 
biến các thành tựu về CNSH. 

D. CÁC DỰ ÁN CỤ THỂ TRIỂN KHAI  TỪ NAY ĐẾN NĂM  2010 
I. Dự án 1: Xây dựng Trung tâm CNSH miền Trung tại Đà Nẵng  
1. Mục tiêu: 
Xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học miền Trung tại Đà Nẵng, có qui mô 

tầm cỡ quốc gia với đầy đủ trang thiết bị và các khu sản xuất thử nghiệm. 
2. Nhiệm vụ: 
Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ sinh học để tạo và phát triển những 

giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. Chuyển giao các 
công nghệ gen, công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ cho nông nghiệp, 
công nghiệp, y tế và bảo vệ môi trường; đào tạo kỹ thuật viên, chuyên viên trực tiếp 
làm việc trong các phòng thí nghiệm liên quan về CNSH. 

3. Nội dung: 
a) Xây dựng các phòng chuyên môn và đầu tư trang thiết bị 
- Phòng công nghệ tế bào thực vật 
- Phòng công nghệ tế bào động vật 
- Phòng công nghệ gen 
- Phòng công nghệ vi sinh 
- Phòng thí nghiệm phân tích (xem Tiểu dự án 2, trang 15 ) 
- Phòng công nghệ enzym – protein (xem Tiểu dự án 3, trang 17)  
- Phòng Tin sinh học. 
b) Khu sản xuất thử nghiệm và Khu Công nghiệp CNSH (nông-lâm-ngư 

nghiệp) 
c) Vườn ươm. 
d) Khu cung cấp động vật thí nghiệm sạch. 
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e) Khu sản xuất (dây chuyền) các protein tái tổ hợp có hoạt tính dùng trong 
chữa bệnh và các mục đích khác (sẽ xây dựng các dự án chi tiết sau). 

4. Kinh phí: Nguồn từ TW 
Đơn vị tính: triệu đồng 

Thời gian đầu tư Nội dung Kinh phí 
Từ nay - 2010 - Xây dựng cơ bản 

- Đầu tư trang thiết bị các phòng chuyên môn 
120.000 
100.000 

Từ 2010-2015 - Xây dựng cơ bản 
- Đầu tư trang thiết bị các phòng chuyên môn 
- Đầu tư trang thiết bị khu sản xuất thử nghiệm, 
khu công nghiệp CNSH 

250.000 
100.740 
150.000 

2015-2020 - Xây dựng cơ bản 
- Đầu tư trang thiết bị các phòng chuyên môn  
- Đầu tư trang thiết bị khu sản xuất thử nghiệm, 
khu công nghiệp CNSH 

100.000 
150.000 
450.000 

Tổng cộng 1.420.740 

(Một ngàn bốn trăm hai mươi tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng chẵn./.) 
5. Dự kiến kết quả:  

- Khu sản xuất thử nghiệm, khu công nghiệp CNSH hiện đại được xây dựng xong. 
- Các giống cây thích nghi sinh thái như chịu hạn, cây chịu úng, cây chịu mặn và 
các giống cây chịu sâu bệnh... 
- Các giống vật nuôi có năng suất cao, phẩm chất tốt, có khả năng chống chịu các 
dịch bệnh. 
- Các loài cây phục vụ lâm nghiệp như cây trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. 
- Nuôi cấy thu nhận sinh khối, các hợp chất thiên nhiên, các chất thứ cấp để sản xuất 
các chế phẩm sinh học, phục vụ các ngành dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm. 

- Nghiên cứu tạo đột biến, chuyển gen. 
- Nghiên cứu thử nghiệm các loại vacxin phòng bệnh. 
6. Đơn vị thực hiện:  
- Đơn vị thực hiện chính: Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng 
- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thuỷ sản Nông Lâm, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Công nghiệp, và Đại học Đà Nẵng. 
- Đơn vị tư vấn: Viện Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ Thực phẩm. 

Trong khuôn khổ Dự án này, từ nay đến năm 2010 sẽ triển khai 3 Tiểu dự án sau: 
Tiểu dự án 1: Xây dựng Phòng chẩn đoán sớm ứng dụng CNSH 
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1. Mục tiêu:  
Ứng dụng có hiệu quả các thành tựu CNSH tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị và y 
tế dự phòng. 
Đến năm 2010, triển khai ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả CNSH vào lĩnh vực y tế. 

2. Nội dung: 
2.1. Chẩn đoán 
- Xây dựng Phòng thí nghiệm chẩn đoán bệnh sớm đặt tại Bệnh viện Đa khoa 

Đà Nẵng để phục vụ chẩn đoán nhanh một số bệnh. Trước mắt, tập trung vào một 
số bệnh: HIV, viêm gan B, C, HPV, sốt xuất huyết, cúm H5N1, lao, viêm loét dạ 
dày do Helicobacter pylori; phát hiện nhanh vi khuẩn tả trong nguồn nước có nguy 
cơ ô nhiễm, đặc biệt trong mùa mưa bão. 

- Nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật sinh học phân tử hỗ trợ chẩn đoán trước sinh 
nhằm hạn chế việc sinh con không bình thường, bao gồm: Teo cơ do tủy (Spinal 
Muscular Atrophy, SMA), Alpha-, Beta-Thalassemia, trombophilia, 
hemochromatosis, Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency (D6PD), hội 
chứng Down. 

- Nghiên cứu ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán các bệnh di truyền 
thường gặp ở trẻ em và trẻ sơ sinh. 

- Chẩn đoán và chẩn đoán sàng lọc một số bệnh ung thư phổ biến như ung thư 
đại tràng, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư cổ tử cung, ung thư gan, ung thư tiền 
liệt tuyến, ung thư máu bằng sinh học phân tử cùng với các kỹ thuật hoá mô miễn 
dịch và miễn dịch huỳnh quang với kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng các marker 
gắn enzyme hoặc FITC. 

2.2. Hỗ trợ chữa bệnh 
- Ứng dụng sinh học phân tử và miễn dịch để theo dõi đánh giá quá trình điều 

trị một số bệnh: định lượng virus viêm gan B và HIV trong huyết thanh bệnh nhân 
đang điều trị bệnh để đánh giá hiệu quả của thuốc và phác đồ điều trị. Đánh giá khả 
năng kháng thuốc của các tác nhân gây bệnh nguy hiểm để nâng cao hiệu quả điều 
trị, bao gồm: HIV, virus viêm gan B, vi khuẩn lao, Helicobacter pylori. 

- Định lượng tế bào lymphô CD4 để theo dõi và tiên lượng bệnh nhân AIDS 
trong quá trình điều trị. Ứng dụng sinh học phân tử để xác định typ HLA cũng như 
phát hiện virus EBV và Cytomegalovirus phục vụ cấy ghép cơ quan (thận, gan tủy).  

- Tập trung sản xuất các thuốc điều trị có nhu cầu lớn như insulin chữa bệnh 
tiểu đường, Factor VIII chữa bệnh hemophilia, tPA chữa bệnh tim mạch, các 
interleukin hỗ trợ miễn dịch trong điều trị ung thư, các kháng thể đơn dòng sử dụng 
trong chẩn đoán và điều trị ung thư. 

2.3. Phòng bệnh 
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- Nghiên cứu sản xuất một số vaccine ứng dụng công nghệ cao. 
3. Kinh phí: Dự kiến ngân sách TW hỗ trợ 50% và huy động ODA 50%. 
Tổng kinh phí đầu tư xây dựng phòng sinh học phân tử chẩn đoán bệnh hiện 

đại khoảng 10.740 triệu đồng, được chia thành 3 giai đoạn (xem chi tiết phần phụ 
lục): 

- Từ năm 2008-2009: 2.365 triệu đồng 
- Từ năm 2009-2010: 8.375 triệu đồng 
- Từ năm 2011-2020: sẽ có kế hoạch cụ thể sau. 
4. Đơn vị thực hiện: 
- Đơn vị thực hiện chính: Sở Y tế Đà Nẵng 
- Đơn vị phối hợp: Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm Y học Dự phòng. 
Tiểu dự án 2: Xây dựng phòng thí nghiệm phân tích 
1. Mục tiêu: Đến năm 2010, xây dựng được phòng thí nghiệm phân tích hiện 

đại ngang tầm khu vực phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn 
thực phẩm, y tế, an ninh, quốc phòng... 

2. Nội dung 
- Phân tích kiểm định các chỉ tiêu về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, y tế,...  
- Đánh giá chất lượng thực phẩm và dược phẩm. 
- Đánh giá về độ an toàn của thực phẩm và các mặt hàng xuất nhập khẩu, đặc 

biệt là thủy sản, kiểm tra sự tạp nhiễm kháng sinh, thuốc trừ sâu, trừ cỏ, độc tố nấm 
mốc, các vi khuẩn gây bệnh...  

- Các kỹ thuật được sử dụng trong phân tích bao gồm: Kỹ thuật sinh học phân 
tử, hóa sinh, vi sinh, miễn dịch, hóa lý. 

Để thực hiện được dự án nêu trên, phòng thí nghiệm phân tích cần được đầu 
tư các trang thiết bị như nêu trong bảng 1. 

Bảng 1: Trang thiết bị cho phòng thí nghiệm phân tích 

TT Tên thiết bị Số lượng Ước tính 
(USD) 

1 Máy li tâm lạnh, li tâm ống trung bình (15-50 ml) 2 42.000 
2 Máy li tâm lạnh li tâm ống nhỏ (1,5/2ml) 2 16.200 
3 Máy li tâm ống nhỏ không lạnh 2 3.000 
4 Pipette 8 kênh 2 1.000 
5 Bộ PipetteMan (10, 20, 200, 1000, 5000 microlit) 4 6.000 
6 Lò vi sóng 2 400 
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TT Tên thiết bị Số lượng Ước tính 
(USD) 

7 Máy làm khô mẫu ADN  1 10.500 
8 Bể ổn nhiệt thường 2 1.800 
9 Máy Quang phổ UV vis (có cả cuvette nhỏ 100 

microlit) 
2 18.000 

10 Bộ điện di nằm ngang 2 1.200 
11 Bộ điện di đứng 2 1.400 
12 Bộ chuyển màng  2 1.400 
13 Máy soi chụp và lưu ảnh gel 1 14.000 
14 Máy PCR 2 22.000 
15 Máy Real-time PCR 1 65.000 
16 Máy đọc ELISA 2 40.000 
17 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử phân tích kim 

loại nặng trong môi trường 
1 110.000 

18 Máy sắc ký lỏng cao áp phân tích kháng sinh,  thuốc 
trừ sâu, diệt cỏ, ma túy, thuốc lắc, và các hợp chất 
thứ cấp phục vụ kiểm tra thủy sản xuất khẩu, thuốc, 
thực phẩm xuất, nhập khẩu, an ninh, quốc phòng 

1 85.000 

19 Thiết bị đo BOD và đánh giá chất lượng nước 1 4.600 
20 Máy nghiền mẫu để phân tích 1 4.500 
21 Thiết bị đo COD và đánh giá chất lượng nước 1 1.950 
22 Tủ cấy vô trùng Biosafety level 2 2 17.000 
23 Tủ thao tác PCR 2 7.000 
24 Tủ hot 2 9.000 
25 Kính hiển vi thường có máy ảnh kỹ thuật số 1 5.000 
26 Cân điện 10-2 2 3.000 
27 Cân phân tích 10-4 2 4.400 
28 Máy đo pH 2 2.800 
29 Tủ lạnh thường loại to 2 600 
30 Tủ lạnh -20 2 1.000 
31 Tủ lạnh -80 2 14.000 
32 Tủ ấm 60 lít (Incubator) 2 4.000 
33 Tủ sấy 2 3.800 
34 Nồi khử trùng 2 19.600 
35 Hệ thống lọc nước từ nguồn-Purelab Prima 7 1 6.600 
36 Hệ thống lọc nước siêu sạch- Purelab Ultra Genetic  1 13.000 
37 Hoá chất, sinh phẩm, dụng cụ vật tư tiêu hao  10.000 
  Cộng 570.750 

3. Kinh phí: Nguồn vốn ODA 40%, ngân sách TW 40% và ngân sách địa 
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phương 20%. Tổng kinh phí đầu tư ước tính khoảng: 10.000 triệu đồng. 
4. Đơn vị thực hiện: 
Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. 
Đơn vị phối hợp: Viện Công nghệ sinh học, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 
Tiểu dự án 3: Xây dựng Phòng thí nghiệm enzim- protein 
1. Mục tiêu:  
Đến năm 2010, xây dựng được phòng thí nghiệm ENZIM – PROTEIN  hiện 

đại, có thể thực hiện những nhiệm vụ trọng điểm của quốc gia trong lĩnh vực ứng 
dụng enzim-protein trong công nghệ sinh học ở quy mô công nghiệp. Phòng thí 
nghiệm sẽ góp phần thúc đẩy công nghệ sinh học Việt Nam nói chung và thành phố 
Đà Nẵng nói riêng, tiến kịp với trình độ khu vực.  

2. Nội dung: 
Khi hoàn thiện, Phòng thí nghiệm Enzim-Protein sẽ bao gồm những cấu thành sau: 

- Bộ phận Giống và Di truyền vi sinh vật   
- Bộ phận nghiên cứu Enzim-Protein 
- Xưởng thực nghiệm Công nghệ lên men 
2.1. Bộ phận Giống và Di truyền vi sinh vật   
Bộ phận Giống và Di truyền vi sinh vật là nơi lưu giữ và cung cấp giống phục 

vụ sản xuất.  Những nhóm thiết bị chính cần đầu tư bao gồm: 
- Nhóm thiết bị vi sinh thông dụng (thanh trùng, nuôi cấy, quan sát, bảo quản) 
- Nhóm thiết bị bảo quản đặc chủng (lạnh sâu, nitơ lỏng, đông khô) 
- Nhóm thiết bị công nghệ ADN (PCR, giải trình tự, biến nạp, lai ADN) 
- Nhóm thiết bị tách chiết, phân tích protein (ELISA, FPLC, điện di) 
2.2. Bộ phận nghiên cứu Công nghệ Enzim-Protein 
Nhiệm vụ của bộ phận nghiên cứu Công nghệ Enzim-Protein là phát triển và 

hoàn thiện công nghệ. Những nhóm thiết bị chính cần đầu tư bao gồm: 
- Nhóm thiết bị vi sinh thông dụng (thanh trùng, nuôi cấy, quan sát, bảo quản) 
- Nhóm thiết bị lên men tự động  
- Nhóm thiết bị thu hồi sản phẩm, tinh chế (ly tâm, phá tế bào, siêu lọc, FPLC) 
- Nhóm thiết bị phân tích (so mầu, đếm tế bào tự động, điện di, HPLC) 
2.3. Xưởng thực nghiệm Công nghệ lên men   
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Trong thời gian gần đây đã có nhiều đề tài dự án các cấp được đầu tư cho lĩnh 
vực sản xuất các chế phẩm sinh học. Mặc dù thành công ở quy mô phòng thí nghiệm, 
những đề tài này gặp trở ngại lớn trong việc triển khai đưa kết quả vào đời sống. Lý 
do chủ yếu là hiện nay ở Việt Nam không có những cơ sở có đủ điều kiện để tiến 
hành sản xuất thử nghiệm những chế phẩm công nghệ cao đạt yêu cầu GMP, GLP 
cũng như những chỉ tiêu tương ứng khác nhằm đảm bảo độ tin cậy của sản phẩm. 
Nhiệm vụ của Xưởng thực nghiệm Công nghệ lên men là sản xuất thử nghiệm 
enzim, protein, chế phẩm vi sinh đáp ứng những tiêu chuẩn mà sản phẩm đòi hỏi. 
Những nhóm thiết bị chính cần đầu tư bao gồm: 

- Hệ thống cung cấp hơi, lọc khí, thanh trùng công suất lớn 
- Hệ thống lên men tự động các cấp 
- Hệ thống thiết bị thu hồi sản phẩm (lọc, siêu lọc, ly tâm, trao đổi ion, phá tế 

bào, chưng cất) 
- Nhóm thiết bị tạo sản phẩm (đông khô, sấy phun, sấy tầng sôi, đóng gói) 
3. Quy mô đầu tư (80 tỷ đồng) 
Trong đó: 
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 3 tỷ đồng 
- Đầu tư trang thiết bị: 68 tỷ đồng 
- Đào tạo: 5 tỷ đồng 
- Duy trì bảo dưỡng: 4 tỷ đồng 
Theo giai đoạn: 
- Giai đoạn từ nay đến 2010: 29 tỷ đồng 
- Giai đoạn 2010-2015: 24 tỷ đồng 
- Giai đoạn 2015-2020: 17 tỷ đồng 
Trong đó: Kinh phí trung ương: 74 tỷ đồng; kinh phí của địa phương: 6 tỷ đồng 
4. Dự kiến kết quả đầu tư 
- Tạo dựng được Phòng thí nghiệm Enzim-Protein, cơ sở nghiên cứu hàng đầu 

ở Việt Nam trong lĩnh vực phát triển, ứng dụng và thử nghiệm công nghệ Enzim-
Protein và là địa điểm tin cậy để giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật mà thực tế 
sản xuất và xã hội yêu cầu. 

- Xây dựng và hoàn thiện các công nghệ mới ứng dụng công nghệ lên men, sản 
xuất enzim, protein, các hoạt chất sinh học ứng dụng trong chế biến nông sản, thực 
phẩm, y dược và bảo vệ môi trường 

- Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ tương đương khu vực 
và đạt trình độ quốc tế ở một số lĩnh vực. 
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5. Đơn vị chủ trì đề án:  
- Đơn vị thực hiện chính: Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng 
- Đơn vị phối hợp: Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Thuỷ sản Nông Lâm, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Công nghiệp. 
- Đơn vị tư vấn: Viện Công nghệ Thực phẩm - Bộ Công Thương 
II. Dự án 2: Đào tạo nhân lực CNSH cho thành phố Đà Nẵng 
1. Mục tiêu: Đào tạo nâng cao trình độ theo chứng chỉ và đào tạo có bằng cấp 

đủ số lượng cán bộ có năng lực nghiên cứu triển khai, sản xuất thử nghiệm và cán 
bộ quản lý các dự án, cơ sở nghiên cứu thuộc lĩnh vực CNSH của thành phố Đà 
Nẵng. 

2. Nội dung 
-  Đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn 
- Hằng năm, gửi cán bộ đến thực tập tại các cơ sở đào tạo nghiên cứu có uy tín 

trong và ngoài nước để đào tạo về các chuyên ngành CNSH. 
- Mời chuyên gia của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín trong và ngoài 

nước đến Đà Nẵng để huấn luyện tại chỗ về các kỹ thuật CNSH. 
- Đào tạo dài hạn 
Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung trong và ngoài nước và liên kết đào tạo 

với nước ngoài. 
+ Đào tạo trong nước: Hằng năm, tuyển chọn học sinh, kỹ sư -  cử nhân CNSH, 

và các cán bộ chuyên trách về CNSH để cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về CNSH. 
+ Đào tạo trong nước, kết hợp với đào tạo nước ngoài: Hằng năm, tuyển chọn 

học sinh giỏi để cử đi đào tạo tại các cơ sở giáo dục có uy tín trong đào tạo các 
chuyên ngành CNSH. Hình thức đào tạo: trong và ngoài nước và liên kết đào tạo 
trong và ngoài nước. 

+ Đào tạo nước ngoài: Hằng năm, tuyển chọn các kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ về 
CNSH đi đào tạo ở nước ngoài theo các chương trình đào tạo của các Bộ, ngành 
Trung ương và của Thành phố. 

3. Kinh phí: Dự kiến khoảng 8.898 triệu đồng, thực hiện trong giai đoạn 2007–
2013. Nguồn ngân sách địa phương 75% (Đề án 100 thạc sĩ, tiến sĩ 40%, Quyết định 
số 32/2006/QĐ-UBND của UBND thành phố 26% và ngân sách bổ sung hàng năm 
9%), ngân sách TW 25% (qua chương trình phối hợp với các Bộ và các Viện nghiên 
cứu). 

4. Đơn vị thực hiện: 
- Đơn vị thực hiện chính: Sở Nội vụ. 
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- Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng và Sở Giáo 
dục Đào tạo Đà Nẵng. 

- Đơn vị tư vấn: Viện Công nghệ sinh học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam và Viện Công nghệ Thực phẩm - Bộ Công Thương. 

III. Dự án 3: Xây dựng ngành công nghiệp công nghệ sinh học 
1. Mục tiêu:  Xây dựng và hình thành ngành công nghiệp CNSH phục vụ  

phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 
2. Nội dung: 
- Đổi mới công nghệ của các cơ sở sản xuất hiện có và khuyến khích thành lập 

các cơ sở sản xuất có trình độ công nghệ hiện đại, sản xuất các sản phẩm chủ yếu 
phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, trong đó ưu tiên xây dựng, nâng cấp công 
nghệ; tăng tỷ lệ các khâu dây chuyền sản xuất có hàm lượng công nghệ sinh học 
trong các cơ sở sản xuất, chế biến nông - lâm - thuỷ sản, sản xuất dược phẩm chức 
năng, vaccine, thuốc bổ chiết xuất từ thảo dược. 

- Thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực CNSH. 
- Phát triển các cơ sở thiết kế, gia công và chế tạo các dây chuyền thiết bị 

CNSH cho các cơ sở sản xuất, trong đó ưu tiên các năng lực thiết kế chế tạo các 
thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như rau sạch và hoa, dây 
chuyền thiết bị công nghệ vi sinh, thiết bị dây chuyền xử lý chất thải và nước thải 
của các nhà mày chế biến nông lâm thủy sản.  

3. Kinh phí: Dự kiến trong giai đoạn 2007–2010 khoảng 80.000 triệu đồng.  
Nguồn ngân sách địa phương 10%, ngân sách TW 50% và kêu gọi đầu tư 40%. 
Trước mắt, trong năm 2007 hoàn thành Dự án Phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật 
với quy mô dự án 2,1 tỉ đồng. 

4. Đơn vị thực hiện: 
- Đơn vị thực hiện chính: Sở Công nghiệp Đà Nẵng. 
- Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, các ngành và UBND các 

quận/huyện. 
- Đơn vị tư vấn: Viện KH&CN Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ. 
Ngoài 03 dự án nêu trên, thành phố sẽ hỗ trợ xây dựng và kêu gọi các dự án 

đầu tư về CNSH giai đoạn sau 2010. 
E. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNSH GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 
I. Ứng dụng CNSH trong sản xuất công nghiệp 
- Xây dựng nhà máy sản xuất các chất kháng sinh thế hệ mới, các nhà máy sản 

xuất thực phẩm có nguồn gốc sinh học và các nhà máy chế biến nông sản.  
- Hướng tới sử dụng phế thải nông nghiệp và chế biến gỗ làm nguồn nguyên 



 CÔNG BÁO/Số 46 + 47 + 48/Ngày 31-12-2007 57 

liệu cho sản xuất cồn hay biodiesel để thay thế các loại nhiên liệu khác trong tương 
lai.  

- Xây dựng các nhà máy chế biến hải sản với công nghệ cao.  
- Xây dựng nhà máy sản xuất chế phẩm phục vụ công nghiệp thực phẩm, y tế, 

phục vụ bảo vệ cây trồng, vật nuôi và xây dựng nhà máy sản xuất vaccin, enzym. 
- Xây dựng nhà máy sản xuất phân bón sinh học và sản xuất chế phẩm phục 

vụ nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ môi trường. 
- Xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu sinh học (polyme sinh học thay thế bao 

bì nilông, các kít chẩn đoán bệnh…) 
II. Ứng dụng CNSH trong bảo vệ môi trường  
- Xây dựng các khu xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt tập trung 

bằng CNSH trên địa bàn thành phố.   
- Xây dựng các mô hình du lịch sinh thái vùng ven đô theo hướng phát triển 

bền vững. 
- Xây dựng các nhà máy sản xuất phân bón vi sinh từ rác thải. Xây dựng mô 

hình xử lý ô nhiễm dầu khu vực cảng và các kho chứa dầu. 
- Phối hợp với các Viện Nghiên cứu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam điều tra bảo tồn sinh học rừng, biển; điều tra nguồn gen của rừng Đà Nẵng; 
khảo sát chất lượng nước biển ven bờ, đặc biệt quan tâm đến nguồn vi sinh vật gây 
bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. 

III. Ứng dụng CNSH trong y tế và bảo vệ sức khỏe  
- Sản xuất một số loại thuốc từ nguồn nguyên liệu trong nước: thuốc tăng lực 

(cho vận động viên và người già), hỗ trợ phòng chống trong điều trị ung thư, ngộ 
độc hóa chất. 

- Sản xuất thuốc bằng phương pháp tái tổ hợp (từ protein, peptit…). Trước hết, 
tập trung sản xuất các thuốc hiện tại có nhu cầu lớn như insulin chữa bệnh tiểu 
đường, Factor VIII chữa bệnh hemophilia, tPA chữa bệnh tim mạch, các interleukin 
hỗ trợ miễn dịch trong điều trị ung thư, các kháng thể đơn dòng sử dụng trong chẩn 
đoán và điều trị ung thư,...v.v. 

- Sản xuất vaccine ứng dụng công nghệ tái tổ hợp.  
F.  KHÁI TOÁN KINH PHÍ  VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
I. KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN 
1.1. Các căn cứ lập khái toán  
Dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNSH tại Đà 

Nẵng được dựa vào các văn bản sau:    
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- Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 07/5/2007 của 
Bộ Tài Chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng và 
phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước;  

- Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN liên bộ Tài chính và Bộ 
Khoa học và Công nghệ, ngày 04/10/2006, hướng dẫn chế độ khoán chi kinh phí 
của đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

1.2. Tiến độ và kinh phí thực hiện kế hoạch 
1.2.1. Tiến độ 

Nội dung 2007 2008 2009 2010 Sau 
2010 

Phê duyệt kế hoạch ứng dụng 
CNSH; xây dựng và phê duyệt 
các dự án  

 
    

Xây dựng các dự án và tiểu dự 
án chi tiết 
 

      

Xúc tiến triển khai thực hiện các 
dự án cụ thể      

Xem xét, đánh giá và xây dựng 
các dự án cụ thể giai đoạn 2010 
đến 2020 

 
    

1.2.2. Phân bổ kinh phí theo các năm thực hiện: 
Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Lĩnh vực 2007 2008 2009 2010 Tổng 
1. Dự án 1 (phần xây dựng cơ bản) 
- Tiểu dự án 1 
- Tiểu dự án 2 
- Tiểu dự án 3 

 
 
 

 
3.000 
5.000 
5.000 

60.000  
4.000 
2.500 

35.000 

60.000 
3.740 
2.500 

 40.000 

120.000 
10.740 
10.000 
80.000  

2. Dự án 2  3.000 3.000 2.300 8.300 
3. Dự án 3 2.000 8.000 30.000  40.000  80.000 

Tổng 2.000  24.000  134.500  148.540  309.040  

1.2.3. Tổng hợp kinh phí và dự kiến huy động nguồn vốn đầu tư   
Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Lĩnh vực NSTW NSĐP ODA Khác Tổng 
1. Dự án 1 120.000    120.000  
- Tiểu dự án 1 5.370  5.370  10.740  
- Tiểu dự án 2 4.000 2.000 4.000  10.000  
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Lĩnh vực NSTW NSĐP ODA Khác Tổng 
- Tiểu dự án 3 74.000 6.000   80.000 
2. Dự án 2 2.075 6.225   8.300 
3. Dự án 3 40.000 8.000  32.000 80.000 

Tổng 245.445 22.225 9.370 32.000 309.040 
Tỷ lệ % 79,1 7,2 3,1 10,5 100 

Chú thích:   
+ NSTW: Nguồn kinh phí từ ngân sách TW   
+ NSĐP: Nguồn kinh phí từ ngân sách của thành phố (chưa tính nguồn  
               kinh phí đầu tư từ giá trị mặt bằng bố trí cho các công trình) 
+ ODA: Nguồn kinh phí kêu gọi đầu tư từ nước ngoài  
+ Khác: Nguồn kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân. 
II.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Giao Sở Thuỷ sản Nông Lâm chủ trì dự án ứng dụng CNSH trong ngành 

nông lâm ngư nghiệp; Sở Công thương chủ trì dự án ứng dụng CNSH trong công 
nghiệp; Sở Y tế chủ trì thực hiện dự án ứng dụng CNSH trong lĩnh vực y tế. 

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Giáo 
dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo về CNSH; 
hằng năm, chủ động khai thác và tận dụng các chương trình hợp tác trong và ngoài 
nước để cử cán bộ đi đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển CNSH đến 2010 và 2020 
như mục tiêu đề ra; rà soát, bổ sung, triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo nguồn 
nhân lực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, công nhân kỹ thuật về CNSH và 
công nghiệp sinh học. 

3. Giao Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu cân đối kinh phí thực hiện kế hoạch 
hằng năm; thẩm định dự án trình UBND thành phố; hướng dẫn thủ tục làm dự án 
ODA; đưa các dự án đã được UBND thành phố phê duyệt vào kế hoạch, và phê 
duyệt các dự án chi tiết. 

4. Sở Tài chính xem xét, cân đối và cấp kinh phí thực hiện theo tiến độ các dự 
án được duyệt.  

5. Các ngành Khoa học và Công nghệ, Công nghiệp, Văn hoá - Thông tin, Y 
tế, Thuỷ sản Nông Lâm có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch ứng 
dụng và phát triển CNSH. 

6. Thành lập các ban quản lý theo các dự án đã nêu trong Kế hoạch. Các ban 
quản lý dự án khẩn trương lập kế hoạch cụ thể triển khai dự án, báo cáo UBND 
thành phố xem xét để có cơ sở triển khai thực hiện. 

7. Giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối chủ động tham mưu và trực 
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tiếp làm việc với các ngành liên quan để tổ chức triển khai kế hoạch; theo dõi, tổng 
hợp kết quả thực hiện kế hoạch và báo cáo UBND thành phố./. 

                            
 

                                                  
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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  PHỤ LỤC 
           Tiểu dự án 1 : Xây dựng Phòng chẩn đoán ứng dụng CNSH 

Gồm 3 giai đoạn, cụ thể: 
- Từ năm 2008-2009: 2.365 triệu đồng 
- Từ năm 2009-2010: 8.375 triệu đồng 
- Từ năm 2011-2020: sẽ có kế hoạch cụ thể sau. 

1. Giai đoạn từ năm 2008-2009: 2.365 triệu đồng 
Trang bị bổ sung cho Labo Sinh học phân tử tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng 

phục vụ chẩn đoán một số bệnh, bao gồm: Viêm gan B, viêm gan C, HIV, sốt xuất 
huyết, cúm, HPV gây ung thư cổ tử cung, lao và Helicobacter pylori gây viêm loét 
và ung thư dạ dày; định lượng virus viêm gan B, HIV trong huyết thanh bệnh nhân 
phục vụ điều trị bệnh viêm gan B và AIDS. Các thiết bị và sinh phẩm cần được trình 
bày trong bảng 2. 

Bảng 1: Thiết bị hiện có tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng 

TT Tên thiết bị Số lượng 
1 Máy li tâm lạnh li tâm ống nhỏ (1,5 -2 ml) 1 
2 Máy Votex 1 
3 Nguồn điện di  1 
4 Bộ điện di nằm ngang 1 
5 Bàn soi gel UV 1 
6 Máy Real-time PCR 1 
7 Tủ lạnh -20 1 

Bảng 2: Trang thiết bị, sinh phẩm cần đầu tư bổ sung cho Labo phân tử, 
Bệnh viện Đa khoa 

TT Thiết bị hóa chất Số 
lượng 

Ước tính 
(USD) 

1 Máy lắc để bàn 2 3.000 
2 Bộ PipetteMan (10, 20, 200, 1000, 5000 microlite) 2 3.000 
3 Pipette 8 kênh 2 1.000 
4 Máy li tâm ống nhỏ không lạnh 1 1.500 
5 Lò vi sóng 1 200 
6 Bể rửa siêu âm 5 lít 2 5.200 
7 Máy làm khô mẫu ADN  1 10.500 
8 Bể ổn nhiệt thường 1 900 
9 Máy Quang phổ UV vis (có cả cuvette nhỏ 100 microlit) 1 9.000 
10 Bộ điện di nằm ngang (dung tích mẫu lớn) 1 600 
11 Bộ điện di đứng 1 900 
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TT Thiết bị hóa chất Số 
lượng 

Ước tính 
(USD) 

12 Bộ chuyển màng  1 700 
13 Máy soi chụp và lưu ảnh gel 1 14.000 
14 Máy PCR 1 11.000 
15 Máy đọc ELISA 1 20.000 
16 Tủ cấy vô trùng Biosafety level 2 1 8.500 
17 Tủ thao tác PCR 1 3.500 
18 Máy khuấy từ gia nhiệt 1 900 
19 Cân điện 10-2 2 3.000 
20 Cân phân tích 10-4 1 2.200 
21 Máy đo pH 1 1.400 
22 Nồi khử trùng 1 9.800 
23 Tủ ấm 60 lít (Incubator) 1 2.000 
24 Tủ lạnh thường  2 600 
25 Tủ -80 1 7.000 
26 Tủ sấy  1 1.900 
27 Hệ thống lọc nước từ nguồn-Purelab Prima 7 1 6.600 
28 Hệ thống lọc nước siêu sạch- Purelab Ultra Genetic  1 13.000 

29 Hoá chất, sinh phẩm và dụng cụ tiêu hao cho hoạt động ban 
đầu  5.000 

Tổng cộng 146.900 

Về mặt bằng cho triển khai phòng thí nghiệm, hiện nay Bệnh viện Đà Nẵng đã có: 
- Phòng tách mẫu 
- Phòng chạy PCR 
- Phòng điện di và phân tích kết quả.  
Cần có thêm các phòng sau: 
- Phòng cấp nước siêu sạch 
- Phòng thực hiện các kỹ thuật hóa sinh và miễn dịch 
- Phòng sấy rửa, chuẩn bị môi trường và dung dịch. 
Kinh phí xây dựng các phòng này sẽ được ước tính sau và lồng ghép vào nguồn 

kinh phí giai đoạn tiếp theo, giai đoạn 2008 đến 2010.  
2. Giai đoạn từ năm 2009-2010: Khoảng 8.375 triệu đồng 
Tiếp tục đầu tư các trang thiết bị chuyên sâu để phục vụ chẩn đoán, chẩn đoán 

sàng lọc dự phòng các bệnh nguy hiểm, phục vụ điều trị các bệnh hiểm nghèo, bao 
gồm: Xác định tính kháng thuốc của vi khuẩn lao, H. pylori gây viêm loét và ung 
thư dạ dày, virus HIV, viêm gan B; chẩn đoán ung thư (dạ dày, gan, đại tràng, phổi, 
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vú, tiền liệt tuyến, máu) bằng sinh học phân tử, hóa mô miễn dịch và miễn dịch 
huỳnh quang; định lượng tế bào lymphô CD4 bằng Flow cytometry để phục vụ điều 
trị bệnh nhân AIDS; ứng dụng sinh học phân tử và miễn dịch xác định typ HLA của 
bệnh nhân và người cho cơ quan, phát hiện virus EBV và Cytomegalovirus phục vụ 
cấy ghép cơ quan (tủy, gan, thận). Các trang thiết bị cần đầu tư tiếp tục được nêu 
trong bảng 3. 

Bảng 3: Trang bị tăng cường giai đoạn 2 (2009 - 2010) cho Phòng thí 
nghiệm Sinh học phân tử - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng 

TT Tên thiết bị Số 
lượng 

Ước tính 
(USD) 

1 Máy li tâm lạnh li tâm ống trung bình (15-50 ml) 1 21.000 
2 Máy li tâm lạnh li tâm ống nhỏ (1,5/2 ml) 2 16.200 
3 Máy Votex 2 900 
4 Máy lắc để bàn- Shakers SK Range 2 6.800 
5 Máy khuấy từ gia nhiệt 2 1.800 
6 Bộ PipetteMan (10, 20, 200, 1000 microlit) 4 5.000 

7 Brightfield  digital Microscope phục vụ hóa mô 
miễn dịch chẩn đoán ung thư 1 8.000 

8 Kính hiển vi huỳnh quang digital chẩn đoán bệnh 
virus và ung thư 1 22.000 

9 Tủ cấy vô trùng Biosafety level 2 2 17.000 
10 Tủ hot  1 4.500 
11 Máy đo pH 2 2.800 
12 Tủ lạnh thường 2 600 
13 Tủ lạnh -20 1 500 
14 Tủ lạnh -80 1 7.000 
15 Bình chứa nitơ lỏng 1 2.200 
16 Tủ ấm 60 lít (Incubator) 1 2.000 
17 Tủ sấy 1 1.900 
18 Máy PCR 1 11.000 
19 Máy xác định trình tự gen 1 130.000 
20 Flow Cytometry 1 49.000 

21 Transgenomic Wave 4500 (xác định đột biến, chẩn 
đoán sàng lọc các bệnh di truyền, bệnh ung thư) 1 180.000 

22 Hoá chất, sinh phẩm, dụng cụ vật tư tiêu hao  30.000 
Tổng cộng 520.200 

 
Về mặt bằng triển khai giai đoạn 2 cần có: 
- Phòng chuẩn bị mẫu và bảo quản mẫu 
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- Phòng hóa mô miễn dịch và miễn dịch huỳnh quang 
- Phòng đặt máy PCR, giải trình tự gen, Flow Cytometry và Transgenomics 

Wave 4500 (nếu thấy cần thiết, đầu tư mua bàn thí nghiệm đồng bộ. 
Kinh phí xây dựng các phòng này sẽ được ước tính trên cơ sở thực tế  sử dụng 

và có thể sắp xếp, bố trí lại các phòng chức năng cụ thể, phù hợp với nhu câu sử 
dụng. Sẽ có kế hoạch cụ thể để hoàn thiện trong giai đoạn tiếp theo - giai đoạn 2011-
2020.  

3. Giai đoạn từ năm 2011 - 2020 
Phối hợp với Viện Công nghệ sinh học nghiên cứu kết hợp với việc nghiên 

cứu,  nhập công nghệ để sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ chẩn đoán, điều 
trị và dự phòng các bệnh phổ biến như tiểu đường, tim mạch, ung thư cũng như một 
số bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng. Các chế phẩm cần được ưu tiên sản xuất bao 
gồm: Insulin tái tổ hợp, các cytokin (interleukin 2), factor VIII, tPA, các kháng thể 
đơn dòng trong chẩn đoán và điều trị ung thư, các Kit chẩn đoán HIV, viêm gan, 
xác định HLA phục vụ cấy ghép cơ quan, v.v… Cũng có thể nhập công nghệ có đủ 
tiêu chuẩn GMP để sản xuất một số loại vaccine cần thiết./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số:  72/2007/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2007 
 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập 
đến năm 2010 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 Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 
2010” ;  

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập 
đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Mục tiêu: 
a) Duy trì bền vững và nâng cao chất lượng kết quả xoá mù chữ, phấn đấu giữ 

vững tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 35 đạt tỉ lệ 100%; tăng nhanh tỷ lệ 
xoá mù chữ trong nhóm đối tượng từ 36 đến 40 tuổi. 

Huy động 100% trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi vì hoàn cảnh khó khăn 
không được đi học ở nhà trường được học theo các chương trình phổ cập. Nâng tỉ lệ 
phổ cập tiểu học đúng độ tuổi 1%/năm để đến năm 2010 đạt 99 - 100%. 

Bảo đảm tỷ lệ người biết chữ bằng nhau giữa nam và nữ. 
b) Phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% số cán bộ cấp xã, phường và các quận, huyện được 

học tập, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về quản lý, pháp luật, kinh tế và xã hội nhằm 
nâng cao năng lực làm việc. 

c) Đạt tỷ lệ 100% số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước 
được tham gia một trong các khoá đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ về 
chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ… 
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Kịp thời phát hiện, có chính sách cụ thể để bồi dưỡng nhân tài, nhất là tài năng trẻ 
trên các lĩnh vực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố thông qua 
Đề án đào tạo 100 tiến sỹ, thạc sỹ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. 

d) Phát triển bền vững Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường; nâng cao chất 
lượng các mặt hoạt động các Trung tâm Học tập cộng đồng; đạt tỷ lệ trên 95% số người 
lao động trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được tiếp cận và thụ 
hưởng các chương trình về bồi dưỡng  nâng cao hiểu biết, khả năng lao động, sản xuất 
và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

đ) Chấn chỉnh tổ chức và nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của các Trung 
tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp, Kỹ thuật tổng 
hợp - Hướng nghiệp, Trung tâm Học tập cộng đồng, Trung tâm ngoại ngữ, tin học theo 
hướng hoàn thiện mô hình tổ chức, tăng cường trách nhiệm cho cơ sở, đảm bảo chất 
lượng và hiệu quả đào tạo; quản lý chặt các khâu thi, kiểm tra, cấp văn bằng, chứng 
chỉ. 

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo 
dục thường xuyên - hướng nghiệp, Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp: Nâng cấp, sửa 
chữa cơ sở 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp Hải Châu và Trung 
tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp Ngũ Hành Sơn; xây thêm phòng học cho 
các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp Thanh Khê, Liên Chiểu, Trung 
tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Sơn Trà; xây mới Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên thành phố, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp Hòa Vang, Cẩm 
Lệ và cơ sở 2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp Hải Châu. 

Mua sắm thiết bị dạy học cho các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục 
thường xuyên - hướng nghiệp, Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp để có khả năng thực 
hiện nhiều chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. 

2.  Nhiệm vụ chủ yếu 
a) Xây dựng phong trào “Cả thành phố trở thành một xã hội học tập” 
- Xây dựng phong trào “Cả thành phố trở thành một xã hội học tập” gắn chặt chẽ 

với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Nâng 
cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tập thể trong việc học 
tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời và tham gia xây dựng xã hội học tập để 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của thành phố. 

- Thiết lập các nội dung, cơ chế hoạt động, phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà 
nước, ngành giáo dục, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các đoàn 
thể từ thành phố đến cơ sở để triển khai, tổ chức các hoạt động nhằm thu hút mọi tầng 
lớp nhân dân tham gia phong trào xây dựng cả thành phố trở thành một xã hội học tập.  

Xây dựng các biện pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện và duy trì thường 
xuyên phong trào “Cả thành phố trở thành một xã hội học tập” có chất lượng và hiệu 
quả cao, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/4/2004 của Thành uỷ Đà 
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Nẵng về việc tăng cường lãnh đạo phát triển mạng lưới và hoạt động các Trung tâm 
Học tập cộng đồng. 

- Khuyến khích, đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài nhằm huy động, 
thu hút mọi lực lượng xã hội tham gia xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng nền 
giáo dục Việt Nam phát triển, lành mạnh, vừa mang bản sắc dân tộc, vừa từng bước 
tiếp cận trình độ tiên tiến của thế giới; khắc phục những hạn chế, ngăn chặn những tiêu 
cực, tạo cơ hội và điều kiện cần thiết cho việc học tập.  

- Nhân rộng và phát huy tính hiệu quả của các mô hình “gia đình hiếu học”, “dòng 
họ khuyến học”, “tổ dân phố văn hóa, thôn văn hóa”, “xã, phường  
khuyến học”. 

- Khuyến khích đẩy mạnh việc áp dụng các thành tựu về khoa học, công nghệ vào 
sản xuất, cải tiến kỹ thuật, giúp cho các cộng đồng dân cư ở nông thôn, miền núi, vùng 
ven biển cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

b) Xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên  
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để củng cố và mở rộng các cơ sở 

giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời 
của mọi đối tượng.  

- Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp, 
Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp củng cố, xây dựng, mở rộng quy mô hợp lý, nâng 
cao chất lượng, năng lực của Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố, Trung tâm 
Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp các quận, huyện và Trung tâm Kỹ thuật tổng 
hợp - Hướng nghiệp. Tăng cường đầu tư về đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, 
cơ sở vật chất, trang thiết bị theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của các trung 
tâm, tạo điều kiện để các trung tâm có đủ khả năng thực hiện các nội dung giáo dục 
thường xuyên, giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp theo quy định của pháp luật.  

- Các Trung tâm học tập cộng đồng củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 
động của các Trung tâm Học tập cộng đồng nhằm thực hiện các chương trình xoá mù 
chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu 
của người học trong cộng đồng dân cư. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm 
về mô hình Trung tâm Học tập cộng đồng để tiếp tục điều chỉnh các mục tiêu, nội dung, 
hình thức tổ chức, cơ chế hoạt động. Phấn đấu đến năm 2010 đạt tỉ lệ 100% các Trung 
tâm Học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa hoạt 
động của các Trung tâm Học tập cộng đồng. 

- Phát triển quy mô các cơ sở đào tạo mở trên địa bàn thành phố: Tiến hành sơ 
kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm toàn diện về nội dung, chương trình, hình thức 
và phương thức đào tạo của các cơ sở đào tạo mở hiện nay. Từ đó,  xây dựng, điều 
chỉnh, bổ sung các quy định về tổ chức và hoạt động, khắc phục những hạn chế và tiếp 
tục phát triển, mở rộng quy mô các cơ sở hiện có theo nguyên tắc: hoạt động đào tạo 
của các cơ sở đào tạo mở được thực hiện theo phương thức đào tạo từ xa là chủ yếu. 
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- Các cơ sở học tập thường xuyên khác: Thành phố khuyến khích, tạo điều kiện 
thuận lợi để các cơ quan, các tổ chức, các cơ sở sản xuất, dịch vụ, kinh doanh thuộc 
các thành phần kinh tế khác nhau thành lập các cơ sở học tập, bồi dưỡng thường xuyên 
cho người lao động, đặc biệt người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, 
công nghiệp chế biến, công nhân lao động ở các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước 
ngoài, các doanh nghiệp cổ phần và ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn. Phát triển các hình thức tổ chức học tập để thực hiện các chương trình phổ biến 
kiến thức nhằm chuyển giao và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; 
học tập kiến thức văn hoá, xã hội, đời sống, nghề nghiệp nhằm các mục tiêu hoàn thiện 
nhân cách, mở rộng hiểu biết, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cải thiện chất lượng 
cuộc sống, tìm và tự tạo việc làm, thích nghi với đời sống xã hội, góp phần thực hiện 
chương trình “5 không” và chương trình “3 có” của thành phố. 

c) Xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục thường xuyên phù 
hợp với các mô hình tổ chức giáo dục thường xuyên 

- Đổi mới, bổ sung, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các chương trình xoá mù 
chữ, chương trình bổ túc văn hoá; các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, 
nghiệp vụ; chương trình nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao 
công nghệ của các ngành nghề; đặc biệt, cần coi trọng nâng cao chất lượng của các 
chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục 
quốc dân. 

- Thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục thường xuyên theo tinh thần phát huy 
tối đa vai trò chủ động, năng lực tự học và khai thác tiềm năng kinh nghiệm vốn có của 
người học. 

- Mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng hình thức học tập: đào tạo, bồi dưỡng ngay 
tại nơi sản xuất, vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn để lấy văn bằng của 
hệ thống giáo dục quốc dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học ở mọi lứa tuổi 
có điều kiện nâng cao trình độ học vấn và tạo sự liên thông giữa giáo dục thường xuyên 
và giáo dục chính quy.  

- Đẩy mạnh phương thức giáo dục giáo dục từ xa và ứng dụng công nghệ thông 
tin vào giảng dạy. Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin và truyền thông hiện 
đại, phương tiện nghe nhìn; tận dụng tối đa các phương tiện truyền thanh, truyền hình 
trung ương, địa phương phục vụ cho việc dạy và học theo phương thức giáo dục từ xa 
để nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục. Phối hợp với ngành khoa 
học và công nghệ, lồng ghép chương trình năng suất xanh, tiết kiệm năng lượng, sử 
dụng năng lượng sinh học, ứng dụng công nghệ sinh học, chuyển giao công nghệ; với 
ngành tư pháp trong chương trình phổ biến giáo dục pháp luật; với ngành thuỷ sản, 
nông, lâm trong chương trình khuyến nông, khuyến ngư… vào hoạt động của các Trung 
tâm Học tập cộng đồng.  

d) Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cộng tác 
viên của các cơ sở  giáo dục thường xuyên 
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- Thực hiện tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với các đối tượng người lao động 
trong các Trung tâm Giáo dục thường xuyên theo các quy định của Nhà nước và đáp 
ứng yêu cầu phát triển giáo dục thường xuyên của thành phố. 

- Tận dụng mọi khả năng, chất xám trong các cơ sở giáo dục chính quy và toàn xã 
hội để phát triển giáo dục thường xuyên, giáo dục ngoài nhà trường. Khuyến khích và 
tạo điều kiện để các nhà giáo, các nhà khoa học, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm 
trên mọi lĩnh vực tham gia vào hoạt động giáo dục thường xuyên, giáo dục ngoài nhà 
trường. 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc tìm việc 
làm cho các đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở giáo dục thường xuyên. 

3. Các giải pháp thực hiện  
a) Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo của UBND các cấp đối với các cơ sở giáo 

dục thường xuyên. Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phân công trách nhiệm rõ ràng; 
có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức 
từ thành phố đến các cơ sở để chỉ đạo tổ chức, triển khai phong trào ‘‘Cả thành phố 
trở thành một xã hội học tập’’.  

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 
hội, đặc biệt cần phát huy vai trò quan trọng của Hội khuyến học thành phố trong việc 
tổ chức các hoạt động khuyến học và tham gia tích cực vào các hoạt động khác nhằm 
đẩy mạnh phong trào ‘‘Cả thành phố trở thành một xã hội học tập”.   

b) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về mục đích, ý nghĩa, nội dung 
của phong trào để mọi người dân, mọi cơ quan, mọi tổ chức nhận thức rõ, đồng tình, 
ủng hộ và có trách nhiệm tích cực tham gia xây dựng phong trào. Sử dụng nhiều phương 
tiện thông tin bằng nhiều hình thức tổ chức, biện pháp tuyên truyền nhằm đẩy mạnh và 
duy trì phong trào thường xuyên. 

c) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các cơ chế, chính sách và hệ thống 
văn bản hướng dẫn về giáo dục thường xuyên; xây dựng cơ chế phối hợp quản lý chặt 
chẽ, bảo đảm tính liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. 

d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng; thực hiện công tác 
thi đua khen thưởng thường xuyên, định kỳ đối với các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong phong trào ‘‘Cả thành phố trở thành một xã hội học tập”. 

đ) Giải pháp về tài chính: 
Kinh phí để thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên chủ 

yếu dựa trên cơ sở phát huy có hiệu quả công tác xã hội hoá, theo Nghị quyết số 
05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo 
dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao, Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 22 
tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về xã hội hoá các hoạt động giáo 
dục, y tế, văn hoá và thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 
và các chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, 
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Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của UBND thành phố 
Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng đến năm 2010, nhằm huy động mọi nguồn lực của xã hội để phát triển giáo dục 
thường xuyên.  

Bên cạnh những chính sách chung do Chính phủ quy định, thành phố có những 
chính sách cụ thể khuyến khích và quy định trách nhiệm các ngành, địa phương, các tổ 
chức kinh tế - xã hội và người sử dụng lao động tham gia xây dựng cơ sở vật chất, hỗ 
trợ kinh phí cho người học. Ngân sách thành phố tập trung nâng cấp, sửa chữa, xây 
mới các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp, 
Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  
1. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:  
- Phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, Đài Phát 

thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố trên địa bàn mở các 
chuyên mục xây dựng phong trào “Cả thành phố trở thành xã hội học tập”, đăng tải 
hàng tháng để mọi người dân, cơ quan, tổ chức tham gia vào việc phổ biến nội dung: 
“Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân; mọi 
người đi học, học thường xuyên, học suốt đời; phê phán thói lười học; mọi người chăm 
lo cho giáo dục; các cấp ủy và tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể nhân 
dân, tổ chức kinh tế, xã hội, các gia đình và cá nhân có trách nhiệm tích cực góp phần 
phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, tài chính 
cho giáo dục và đào tạo; kết hợp giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã 
hội, tạo nên một môi trường giáo dục lành mạnh ở mọi nơi, trong từng cộng đồng, từng 
tập thể.” 

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để gắn kết phong 
trào “Xây dựng cả thành phố trở thành xã hội học tập” với cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

- Chủ động phối hợp và tạo điều kiện cho Hội Khuyến học đẩy mạnh hoạt động 
khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện thắng lợi chủ 
trương xã hội hóa giáo dục nhằm xây dựng phong trào toàn dân học tập, học tập thường 
xuyên, học tập suốt đời, học để biết, học để làm, học để cống hiến cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổ chức rút kinh  nghiệm hoạt động Trung tâm học 
tập cộng đồng, nghiên cứu đề xuất về hình thức tổ chức, cơ chế hoạt động hiệu quả và 
phát triển bền vững; nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình xã hội học tập ở thành phố 
Đà Nẵng. 

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn các sở, ngành, 
các quận, huyện cụ thể hoá các nội dung Kế hoạch thành các chương trình, dự án với 
những mục tiêu, giải pháp và bước đi phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện; chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch 
này.  
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- Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các cơ 
chế, chính sách liên quan và thống nhất việc cân đối, bố trí kinh phí  ngân sách nhà 
nước theo quy định hiện hành để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch.  

- Phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh thành phố duy trì và nâng cao chất lượng chiến dịch “Ánh sáng văn 
hoá hè” hàng năm.  

- Kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn thành 
phố; cụ thể hoá và chỉ đạo triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý; quy định 
cụ thể về thời gian, nội dung báo cáo đánh giá định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch; báo 
cáo và đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố các giải pháp cần thiết để thực hiện Kế 
hoạch đạt hiệu quả cao.  

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan, các địa 

phương cụ thể hoá các nội dung Kế hoạch trong lĩnh vực dạy nghề để chỉ đạo tổ chức 
thực hiện.   

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:  
- Bố trí ngân sách hàng năm hỗ trợ cho giáo dục thường xuyên để thực hiện các 

nội dung của Kế hoạch; thực hiện kiểm tra, thanh tra tài chính theo quy định hiện hành.  
- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội và các cơ quan có liên quan xây dựng và trình UBND thành phố ban hành các cơ 
chế, chính sách tài chính cho giáo dục thường xuyên.  

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:  
- Bố trí vốn hỗ trợ đầu tư cho các cơ sở giáo dục thường xuyên; tổng hợp và đưa 

vào cân đối chung trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm.  
- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội và các cơ quan có liên quan xây dựng và trình UBND thành phố ban hành các cơ 
chế, chính sách hỗ trợ đầu tư cho giáo dục thường xuyên.  

5. Các sở, ngành khác có trách nhiệm hỗ trợ, tham gia thực hiện Kế hoạch trong 
phạm vi, thẩm quyền quản lý. 

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm:  
- Cụ thể hoá nội dung Kế hoạch này thành các chương trình, dự án với những mục 

tiêu, nội dung, giải pháp và bước đi phù hợp và chỉ đạo, tổ chức triển khai trên địa bàn 
của mình. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch có hiệu quả cao.  
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- Hàng năm bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị 
dạy và học và hỗ trợ hoạt động thường xuyên của các cơ sở giáo dục thường xuyên 
trên địa bàn theo quy định hiện hành. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Hội khuyến học, Hội 
Nông dân, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, các cơ quan đoàn thể 
quần chúng và các tổ chức xã hội tham gia tích cực vào việc thực hiện Kế hoạch này. 

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

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các 
quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                  
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 



 CÔNG BÁO/Số 46 + 47 + 48/Ngày 31-12-2007 73 

DỰ TOÁN KINH PHÍ HẰNG NĂM TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP ĐẾN NĂM 2010 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
_________________________________________________________ 

 
 

Đơn vị triển khai 

Mục tiêu Kinh phí Quận, 
huyện 

Sở 
Nội 
vụ 

Sở 
GD 

&ĐT 

Nguồn 

     Duy trì bền vững và nâng cao chất 
lượng kết quả xoá mù chữ, phấn đấu 
giữ vững tỷ lệ người biết chữ trong độ 
tuổi từ 15 đến 35 đạt tỉ lệ 100%; tăng 
nhanh tỷ lệ xoá mù chữ trong nhóm đối 
tượng từ 36 đến 40 tuổi và dân tộc ít 
người. 
     Huy động 100% trẻ em trong độ 
tuổi từ 6 đến 14 tuổi vì hoàn cảnh khó 
khăn không được đi học ở nhà trường 
đi học theo các chương trình phổ cập. 
Nâng tỉ lệ phổ cập tiểu học đúng độ 
tuổi 1%/năm để đến năm 2010 đạt 99 - 
100%. 

220 triệu 
đồng 
 

X 
 

  1.Chương trình 
mục tiêu của 
ngành giáo dục 
và đào tạo, hằng 
năm chi 70 triệu. 
2.Ngân sách 
thành phố cấp 
cho Bộ đội Biên 
phòng thành phố 
hằng năm 150 
triệu. 

     Phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% cán bộ 
cấp xã, phường và các quận, huyện 
được học tập, bồi dưỡng cập nhật kiến 
thức về quản lý, pháp luật, kinh tế- xã 
hội nhằm nâng cao năng lực làm việc. 

Theo kế 
hoạch của 
các quận, 
huyện. 

X   UBND các quận, 
huyện. 

   - Đạt tỷ lệ 100% số cán bộ, công 
chức, viên chức trong các cơ quan nhà 
nước được tham gia các khoá đào tạo, 
đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình 
độ về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, 
lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ 
v.v.. 
  - Kịp thời phát hiện, có chính sách cụ 
thể để bồi dưỡng nhân tài, nhất là tài 
năng trẻ trên các lĩnh vực phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
thành phố thông qua Đề án đào tạo 100 
Tiến sĩ, Thạc sĩ tại các cơ sở nước 
ngoài bằng ngân sách nhà nước. 

Hưởng 
lương đi 
học. 

 X  Ngân sách Nhà 
nước. 
 
 
 
 
 
Ngân sách 
thành phố. 

     Phát triển bền vững Trung tâm học 
tập cộng đồng xã, phường. Nâng cao 
chất lượng các mặt hoạt động các trung 

Chi thường 
xuyên cho 
56 Trung 

X   Ngân sách 
thành phố. 
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tâm Học tập cộng đồng . Đạt tỷ lệ trên 
95% số người lao động trong các lĩnh 
vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp được tiếp cận và thụ hưởng các 
chương trình về bồi dưỡng  nâng cao 
hiểu biết, khả năng lao động, sản xuất 
và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

tâm Học 
tập cộng 
đồng xã, 
phường, 
mỗi Trung 
tâm 20 
triệu 
đồng/1 
năm.  

     - Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 
cho các Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên, Giáo dục thường xuyên-hướng 
nghiệp, Kỹ thuật tổng hợp-hướng 
nghiệp: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở 1 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên-
hướng nghiệp Hải Châu và Trung tâm 
Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp 
Ngũ Hành Sơn; xây thêm phòng học 
cho các Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên-hướng nghiệp Thanh Khê, Liên 
Chiểu, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-
hướng nghiệp Sơn Trà; xây mới cho 
các Trung tâm Giáo dục thường xuyên 
thành phố, Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên-hướng nghiệp Hòa Vang, Cẩm 
Lệ và cơ sở 2 Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên-hướng nghiệp Hải 
Châu. 
     - Mua sắm thiết bị dạy học cho các 
trung tâm Giáo dục thường xuyên, 
Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp, 
Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp để có 
khả năng thực hiện nhiều chương trình 
giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của 
nhân dân. 
 

Theo kế 
hoạch của 
thành phố. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500 triệu. 

   Kinh phí xây 
dựng cơ bản của 

thành phố. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương trình 
mục tiêu của 

ngành giáo dục 
và đào tạo hằng 

năm. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số:  73/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2007 
      

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định đơn giá nhà áp dụng thu lệ phí trước bạ 

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 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính 

phủ về lệ phí trước bạ; 
Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ; 
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài 

chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 
2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước 
bạ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng,   
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá nhà (nhà ở, nhà làm 
việc, nhà xưởng, nhà kho, cửa hàng, cửa hiệu và các công trình kiến trúc khác) áp dụng 
để tính thu lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2.  Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ được quy định 
như sau: 

1. Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu: 100% 
2. Kê khai lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi: 
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Thời gian đã sử dụng Nhà cấp I 
(%) 

Nhà cấp II 
(%) 

Nhà cấp III 
(%) 

Nhà cấp IV 
(bao gồm cả 
nhà biệt thự) 

(%) 

- Dưới 5 năm 95 90 90 80 
- Từ 5 đến 10 năm 90 85 80 65 
- Trên 10 năm đến 20 năm 80 70 60 40 
- Trên 20 năm đến 50 năm 60 50 40 40 
- Trên 50 năm 40 40 40 40 

Thời gian đã sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành 
bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ nhà đó. 
Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì theo năm mua 
nhà hoặc nhận nhà. 

Điều 3. Đối với nhà xây nhiều tầng do nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng 
mà không phân chia riêng biệt cho từng hộ từ tầng 1 đến tầng cuối cùng thì giá trị của 
từng căn hộ được tính trên tổng giá trị toàn ngôi nhà theo diện tích sử dụng và đơn giá 
qui định tại Bảng đơn giá nhà kèm theo Quyết định này, đồng thời phân bổ cho từng 
căn hộ theo hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng như sau: 

1. Sử dụng tầng 1: Áp dụng hệ số 1,0 
2. Sử dụng tầng 2: Áp dụng hệ số 0,8 
3. Sử dụng tầng 3: Áp dụng hệ số 0,7 
4. Sử dụng tầng 4: Áp dụng hệ số 0,6 
5. Sử dụng tầng 5: Áp dụng hệ số 0,5                                   
6. Sử dụng tầng 6 trở lên: Áp dụng hệ số 0,4 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 5. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng 

dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Quyết định này. 
Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các quận, 
huyện, 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 

 
Võ Duy Khương 
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BẢNG ĐƠN GIÁ NHÀ 
ÁP DỤNG TÍNH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG 

(Ban hành theo Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2007 của UBND  thành phố Đà Nẵng) 

 

STT Cấp nhà Đơn giá 
(đồng/m2) 

I 
1 
2 
3 
4 

Nhà cấp IV 
Nhà trệt 
Nhà 1 tầng (nhà mái đúc, tường xây, khung BTCT) 
Nhà 2 tầng 
Nhà 3 tầng 

 
600.000 

1.000.000 
1.100.000 
1.200.000 

II 
1 
2 

Nhà cấp III 
Nhà 4 đến 6 tầng 
Nhà 7 đến 8 tầng 

 
1.500.000 
1.800.000 

III 
1 
2 

Nhà cấp II 
Nhà 9 đến 14 tầng 
Nhà 15 đến 19 tầng 

 
2.000.000 
2.500.000 

IV Nhà cấp I (Nhà từ 20 tầng trở lên) 3.000.000 
V Nhà Biệt thự 2.000.000 

 
 Đối với nhà có tầng hầm thì giá của diện tích tầng hầm được áp dụng như sau : 
 - Nhà cấp IV:    800.000 đồng/m2 
 - Nhà cấp III: 1.000.000 đồng/m2 
 - Nhà cấp II:  1.500.000 đồng/m2 
 - Nhà cấp I:  2.000.000 đồng/m2 
 - Nhà biệt thự:    800.000 đồng/m2./. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN HẢI CHÂU 

_______________________ 

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

Số:  37/2007/NQ-HĐND         Hải Châu, ngày 20 tháng 12 năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ năm 2008 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

KHOÁ III KỲ HỌP THỨ 9 
 

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

Căn cứ Nghị quyết số 56/2007NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2007 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2008 

Căn cứ quyết định số 9956/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 
2008 

Sau khi xem xét các Báo cáo của UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân 
dân quận; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận và ý kiến của các vị đại biểu Hội 
đồng nhân dân, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thống nhất đánh giá tình hình năm 2007: 
Năm 2007, tình hình kinh tế xã hội của quận tăng trưởng khá và ổn định; một số 

chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch thành phố giao và Nghị quyết HĐND quận 
đề ra; một số lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và đánh 
bắt thủy sản, thu ngân sách... đều tăng so với năm 2006. Công tác quản lý đô thị, quản 
lý đầu tư có tiến bộ. Lĩnh vực văn hóa xã hội có bước chuyển biến tích cực, các vấn đề 
xã hội bức xúc được giải quyết. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách thủ tục 
hành chính từ quận đến phường triển khai đồng bộ và thực hiện đạt hiệu quả. Tình hình 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân và thế 
trận an ninh nhân dân được củng cố và tăng cường.  

- Giá trị sản xuất công nghiệp dân doanh ước đạt 380,24 tỷ đồng vượt 0,59% kế 
hoạch và Nghị quyết HĐND quận, tăng 4,15% so với năm 2006;  

- Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 27,2 triệu USD bằng 94,77% kế hoạch và Nghị 
quyết HĐND quận, tăng 4,01% so với năm 2006.  

- Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 34,071 tỷ đồng, vượt 0,11% kế hoạch và Nghị 
quyết HĐND quận, bằng 88,06% so với năm 2006.  

- Thu ngân sách ước đạt 227,48 tỷ đồng, vượt 11,3% kế hoạch và 10,6% Nghị 
quyết HĐND quận, tăng 26,4% so với năm 2006  
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- Chi ngân sách ước đạt 164,384 tỷ đồng, vượt 21,8% kế hoạch và 11,5% nghị 
quyết HĐND. 

- Số hộ nghèo giảm 619/951 hộ; vượt 29,76% kế hoạch và Nghị quyết HĐND 
quận.  

- Tỷ suất sinh  đạt 12,98‰, tăng 0,48‰ so với năm 2006.  
- Giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 
Tuy nhiên, năng lực và quy mô sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế 

dân doanh còn nhỏ, sức cạnh tranh còn thấp, cơ cấu sản xuất chuyển dịch chưa kịp thời 
theo sự biến động của thị trường. Công tác vận động nhân dân đóng góp và tiến độ 
thực hiện các công trình XDCB có chậm so với yêu cầu đề ra. Tình hình trật tự an toàn 
xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả về số vụ và số người chết, 
người bị thương. 

Điều 2: Phương hướng, nhiệm vụ năm 2008 
I. Các chỉ tiêu chủ yếu:  
- Giá trị sản xuất công nghiệp dân doanh: 390 tỷ đồng (giá cố định 1994) tăng 

2,57% so với ước thực hiện năm 2007.  
- Giá trị sản xuất thủy sản: 30,002 tỷ đồng (giá cố định 1994) giảm 11,94%. 
- Kim ngạch xuất khẩu dân doanh: 72,010 triệu USD tăng gấp 2,64 lần (do một 

số doanh nghiệp cổ phần hoá). 
- Tổng thu ngân sách nhà nước: 252,447 tỷ đồng, tăng 11%. 
- Tổng chi ngân sách: 196.995.000.000 đồng, tăng 19,83%  
- Giảm tỷ xuất sinh: 0,2‰.  
- Giải quyết việc làm: 7.800 lao động.   
- Giảm hộ nghèo theo chuẩn thành phố xuống còn 34 hộ, bằng 0,09 % tổng số hộ 

dân.  
- Tỷ lệ công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. 
II. Những nhiệm vụ và giải pháp chính: 
- Tập trung huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế bền vững 

và ổn định. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để các thành phần kinh tế mạnh dạn đầu 
tư phát triển kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. 

- Đẩy mạnh hậu kiểm đăng ký kinh doanh, công tác quản lý thị trường, công tác 
phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, xử lý nghiêm minh những trường hợp 
vi phạm. Quản lý tốt hoạt động của các chợ do quận quản lý. Phối hợp với các phường 
triển khai thực hiện đề án xây dựng một số phố chuyên doanh.  

- Tiếp tục công tác tập huấn, hướng dẫn và chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiên 
tiến và thân thiện với môi trường, nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế - xã hội 
cao. Triển khai kế hoạch phòng chống bão, lụt nhằm chủ động đối phó với thiên tai. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và trên một số 
lĩnh vực dịch vụ hành chính. Hoàn thành việc kết nối mạng LAN xuống 13 phường. 
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Xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ gắn liền với thực tiễn đời sống 
xã hội và hỗ trợ các mô hình thử nghiệm để chuyển giao công nghệ. 

- Tăng cường quản lý đầu tư ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư và thẩm tra dự án, phấn 
đấu hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư sớm để khởi công các công trình trong quý II. 
Tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công các công trình trường học để đưa 
vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới. 

- Tập trung chỉ đạo giải phóng nhanh mặt bằng thuộc các dự án chỉnh trang đô thị 
trên địa bàn quận, nhất là dự án đường Nguyễn Văn Linh nối dài. Phối hợp với các Sở 
Ban Ngành thành phố có liên quan nhanh chóng ổn định cuộc sống của các hộ dân diện 
di dời giải tỏa.  

- Tiếp tục vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện quy 
hoạch kiệt hẻm theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” và nâng cấp các 
kiệt hẻm bê tông hóa đã xuống cấp để giải quyết tốt tình trạng ngập úng và ô nhiễm 
môi trường trong khu dân cư.  

- Thường xuyên phát động và duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch -
đẹp” cùng với việc xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh để góp phần thực hiện Đề 
án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” do 
UBND thành phố ban hành gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa”; đồng thời bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di sản văn hoá trên địa 
bàn quận. Xã hội hóa mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao để có nguồn nhân lực, tài 
lực thực hiện tốt chương trình quốc gia về thể dục - thể thao và nâng cao thể lực, thể 
chất cho các tầng lớp nhân dân. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao ý thức công dân về 
chấp hành kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng đi đôi với tăng cường quản lý trật tự đô 
thị, bảo vệ cảnh quan đô thị, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tăng cường các biện 
pháp quản lý thu,chống thất thu và nợ đọng thuế.  

- Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy và học. Vận động 100% học sinh độ tuổi 
tiểu học đến trường. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, kiên quyết đấu tranh với 
bệnh thành tích trong giáo dục. Củng cố và nâng cao chất lượng công tác xóa mù chữ 
- phổ cập tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục bậc trung học.  

- Thực hiện tốt các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với các đối tượng chính 
sách; tiếp tục vận động toàn dân tham gia chăm sóc đối tượng chính sách gặp khó khăn; 
giải quyết tốt các chế độ bảo trợ xã hội.  

- Phối hợp với UBMTTQVN quận và các hội, đoàn thể phát động phong trào toàn 
dân tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng 13 phường 
lành mạnh. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.  

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân thực sự vững 
mạnh. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng, coi trọng chất lượng và hiệu quả 
hoạt động. Tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân và xây dựng phường vững mạnh 
toàn diện.  
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- Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện chương 
trình quốc gia phòng, chống tội phạm kết hợp với phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc”. Tiếp tục phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao chất lượng hoạt động của 
các cơ quan bảo vệ pháp luật.  

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn liền với việc thực hiện nghiêm túc 
Pháp lệnh cán bộ công chức, Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành 
chính Nhà nước, Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về 
việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy 
chính quyền địa phương, Chỉ thị số 11-CT/TV, Nghị quyết số 09/NQ-TU của Thành 
uỷ và Quyết định số 91/QĐ-UB của UBND thành phố.  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị 
trấn gắn liền với cuộc vận động toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Duy trì chế độ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của 
công dân theo đúng pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng. 

III. Thống nhất về kế hoạch đầu tư XDCB năm 2008 đã được UBND quận Hải 
Châu trình bày tại Báo cáo số: 103/BC-UBND ngày 05/12/2007 của UBND quận. 

Điều 3: Tổ chức thực hiện: 
1. Hội đồng nhân dân quận Hải Châu giao UBND quận tổ chức thực hiện Nghị 

quyết này. 
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND quận và HĐND 

các phường tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
3. Đề nghị UBMTTQVN quận và các hội, đoàn thể phối hợp với UBND quận tổ 

chức các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết đạt 
hiệu quả. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Hải Châu khoá III, nhiệm kỳ 
2004 - 2009 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2007./. 

 

 
 

                                                  
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Ngô Văn Dũng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN HẢI CHÂU 

_______________________ 

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

Số:  38/2007/NQ-HĐND         Hải Châu, ngày 20 tháng 12 năm 2007 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách 
quận Hải Châu năm 2008 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

KHOÁ III KỲ HỌP THỨ 9 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ 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 quyết số 38/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của HĐND thành phố 

và Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 23/10/2006 của UBND thành phố quy đ
ịnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân 
bổ dự toán chi ngân sách địa phương từ năm 2007 đến 2010 của thành phố Đà Nẵng;  

Căn cứ Nghị quyết số: 58/2007/NQ-HĐND ngày 7/12/2007 của HĐND thành phố 
về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương 
án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2008; 

Căn cứ Quyết định số: 9956/UBND ngày 17/12/2007 của UBND thành phố Đà 
Nẵng về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; 

Sau khi nghe Báo cáo số: 104/BC-UBND ngày 5/12/2007 của UBND quận về 
tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 và xây dựng dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2008; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội HĐND quận và ý 
kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2008 trên địa bàn quận Hải Châu 
là: 252.447.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai tỷ, bốn trăm bốn mươi bảy triệu 
đồng), gồm: 

1.Thu từ thuế CTNNQD       :    174.040.000.000 đồng 
2.Thu từ thuế nhà đất       :        5.300.000.000 đồng 
3.Thu từ phí, lệ phí và thu khác ngân sách :            3.249.000.000 đồng 
4.Thu chuyển quyền sử dụng đất          :          24.000.000.000 đồng 
5.Thu lệ phí trước bạ       :             34.000.000.000 đồng 
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6.Thu để lại quản lý qua NSNN    :      11.858.000.000 đồng 
* Phân bổ nhiệm vụ thu  
    + Cấp quận thu           :  166.264.000.000 đồng 
           + Cấp phường thu (kể cả đội thuế phường ):    86.183.000.000 đồng 
 * Trong tổng nguồn thu ngân sách trên địa bàn và kể cả thu chuyển giao giữa 

các cấp ngân sách, thu chuyển nguồn và giảm trừ 5% tiết kiệm để xây bệnh viên ung 
bướu thì tổng thu ngân sách địa phương được hưởng là 196.995.000.000 đồng (Một 
trăm chín mươi sáu tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu đồng).  

Trong đó: 
 - Ngân sách quận  : 166.727.000.000đồng  
 - Ngân sách phường :   30.268.000.000đồng  
Điều 2: Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007 là 196.995.000.000 đồng 

(Một trăm chín mươi sáu tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu đồng). Gồm: 
1. Chi ngân sách cấp quận : 166.727.000.000đồng  
Trong đó:   
+ Chi cho đầu tư phát triển  :     28.836.000.000 đồng 
+ Chi thường xuyên   :   121.204.000.000 đồng  
+ Dự phòng ngân sách  :       4.888.000.000 đồng 
+ Chi từ nguồn để lại QLQNSĐP:     11.799.000.000 đồng 
2. Chi ngân sách cấp phường :    30.268.000.000 đồng  
Điều 3: Thống nhất phương án phân bổ ngân sách cấp quận và cơ chế điều hành 

ngân sách Nhà nước năm 2008 đã được UBND quận Hải Châu trình bày tại Báo cáo 
104/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2007.  

Điều 4: Ủy ban nhân dân quận căn cứ nghị quyết này tiến hành giao dự toán thu 
ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2008 cho từng ngành, đơn vị, 
phường để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Hải Châu khoá III, nhiệm kỳ 
2004 - 2009 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2007./. 
 

 
 

                                                  
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Ngô Văn Dũng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     QUẬN HẢI CHÂU                    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
                   
Số: 39/2007/NQ-HĐND                          Hải Châu, ngày 20 tháng 12  năm 2007 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về phân loại đơn vị hành chính  quận Hải Châu 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU KHOÁ III, 
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 9 

 
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 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính 
phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; 

 Sau khi nghe Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Uỷ 
ban nhân dân quận về việc xây dựng tiêu chí phân loại đơn vị hành chính quận Hải 
Châu, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND quận và ý kiến của các vị đại biểu 
Hội đồng nhân dân; 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Thông qua Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 về 
xây dựng tiêu chí phân loại đơn vị hành chính quận Hải Châu của UBND quận trình 
tại kỳ họp với các tiêu chí sau: 
 

STT     Tiêu chí và các yếu tố đặc thù Đơn vị tính Số 
lượng Điểm 

1 Tổng dân số Người 194.053 193 
2 Diện tích tự nhiên Ha 2113,63 51 
3 Các yếu tố đặc thù      
  Tỷ lệ thu Ngân sách Nhà nước bình quân % 116,04 8,2 

  Cửa khẩu cảng hàng 
không quốc tế Cửa khẩu quốc tế 1 10 

  Cửa khẩu cảng biển quốc tế Cửa khẩu quốc tế 1 10 

  Quận thuộc thành phố trực thuộc Trung 
ương     15 

  Cộng     287,2 
 
Trên cơ sở đó, đề nghị quận Hải Châu là đơn vị hành chính loại II. 
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 Điều 2. Giao UBND quận hoàn tất thủ tục hồ sơ trình UBND thành phố Đà Nẵng 
thẩm định. 
 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Hải Châu khoá III, nhiệm kỳ 
2004 - 2009 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2007./. 
 

                                                CHỦ TỊCH 
    
                                                                                                        Ngô Văn Dũng 
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VĂN BẢN KHÁC 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số:53/NQ-HĐND         Đà Nẵng, ngày 05 tháng 12 năm 2007 
 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm  kỳ 2004 - 2009 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
NHIỆM KỲ 2004-2009, KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10 

 

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 05 tháng 12 năm 2007, kỳ họp thứ 10 Hội đồng 
nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm 
kỳ 2004-2009 đối với ông Lê Ngọc Nam và ông Trần Văn Hào với 45/50 đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố tán thành, tỷ lệ 90%. 

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 10 thông 
qua ngày 05 tháng 12 năm 2007./.  

 
 
 
 
 

 
 

                                                  
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số: 54/NQ-HĐND       Đà Nẵng, ngày 05 tháng 12 năm 2007 
 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND  

thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
NHIỆM KỲ 2004-2009, KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10 

  

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 Phó Chủ tịch và Ủy viên 
UBND thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009 ngày 05 tháng 12 năm 
2007, 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành 
phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2004-2009 như sau: 

- Ông Võ Duy Khương, Uỷ viên Ban thường vụ thành uỷ, Bí thư quận uỷ Hải 
Châu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. 

- Ông Phan Xuân Sang,  Uỷ viên Ban thường vụ thành uỷ, Đại tá Giám đốc Công 
An thành phố, giữ chức vụ Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng. 

- Ông Nguyễn Văn Cán,  Thành uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ 
chức vụ Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng. 

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 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VII, kỳ họp 
thứ 10 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2007./. 

 
 

 

                                                  
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số: 63/NQ-HĐND            Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2007 
 

          
   NGHỊ QUYẾT 

  Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân 
thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2004-2009 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, KHÓA VII,  

NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP LẦN THỨ  10  
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội 
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

 Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân  Toà án 
nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, ngày 05 tháng  12 năm 
2007, 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân thành phố 
Đà Nẵng, khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009 gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Huỳnh Trung Hậu 
2. Ông Đoàn Xuân Hiếu 
3. Ông Huỳnh Hưng 
4. Ông Bạch Thái Long. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VII, kỳ họp 

thứ 10 thông qua ngày  05 tháng  12 năm 2007./. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                  
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số:  64/2007/NQ-HĐND            Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2007 
 

                                                                                             
NGHỊ QUY ẾT 

Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu 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 10 

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

năm  2003;  
Sau khi nghe Thường trực HĐND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố 

tại Tờ trình số 2141/TTr-HĐND, ngày 04 tháng 12 năm 2007 về việc đề nghị cho thôi 
làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng, khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009 và 
ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố, 

 

                                                QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà 
Nẵng, khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với các ông sau đây: 

 - Ông Hoàng Tuấn Anh, đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn, 
với 45/50 đại biểu HĐND biểu quyết tán thành, chiếm 90%; 

 - Ông Lê Ngọc Nam, đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Sơn Trà với 45/50 
đại biểu HĐND biểu quyết tán thành, chiếm 90%; 

Điều 2. Giao Thường trực HĐND thành phố thông báo cho các cơ quan, đơn vị, 
cá nhân liên quan biết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VII, kỳ họp 
thứ 10 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2007./. 

 
 
 

 

                                                  
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Bá Thanh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

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

Số:  23/CT-UBND            Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2007 
 
 

CHỈ THỊ 
V/v Tổ chức Tết Mậu Tý năm 2008 

_______________________ 
 

Năm mới 2008 và Xuân Mậu Tý đến trong điều kiện Đảng bộ và nhân dân thành 
phố chúng ta đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 
năm 2007. Trong khi thành phố còn chưa khắc phục xong hậu quả các cơn bão năm 
2006, lại phải gánh chịu trận lũ lụt đặc biệt lớn do hoàng lưu côn bão số 5 gây ra; giá 
tiêu dùng, nguyên, nhiên vật liệu cho sản xuất tăng ở mức cao, ảnh hưởng đến đời sống 
nhân dân và hiệu quả sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp, cùng với những vấn 
đề xã hội bức xúc mới nảy sinh; với sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của các 
cấp, các ngành và của toàn dân, thành phố đã đạt được những kết quả tương đối toàn 
diện trên các lĩnh vực hoạt động. 

Để tổ chức đón Tết Mậu Tý năm 2008 vui tươi, an toàn và tiết kiệm, tạo không 
khí phấn khởi và quyết tâm để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã 
hội năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị: 

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, 
theo chức năng nhiệm vụ triển khai kế hoạch cụ thể phục vụ Tết trên địa bàn, đảm bảo 
cho nhân dân đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đặc biệt quan tâm chu 
đáo đến các gia đình chính sách, các hộ bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra; các hộ 
nghèo, khó khăn; các hộ dân cư vừa mới giải toả di dời chưa ổn định cuộc sống, đảm 
bảo mọi gia đình đều được đón xuân vui Tết.  

2. Sở Thương mại: có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức lực lượng 
hàng hoá đủ đáp ứng nhu cầu thị trường Tết; bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương, 
khi được hỗ trợ vốn để dự trữ hàng hóa phục vụ Tết, phải khẩn trương báo cáo UBND 
thành phố và có kế hoạch triển khai thực hiện. Đặc biệt, phải bảo đảm đủ hàng hoá 
thiết yếu phục vụ đồng bào các xã miền núi thuộc huyện Hoà Vang; phối hợp với Sở 
Tài chính và các ngành liên quan tổ chức nắm tình hình diễn biến thị trường, trong đó 
tập trung nắm chắc diễn biến về giá cả các mặt hàng thiết yếu để kịp thời phát hiện việc 
đầu cơ, tạo tình trạng khan hiếm giả tạo; kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá 
niêm  yết. Tổ chức tốt Hội chợ Xuân từ  đến 28 tháng 01 đến ngày 3 tháng 2 năm 2008 
để phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết. 

3. Các ngành Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường, Công an, Bộ đội biên 
phòng… phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai thực hiện tốt Công văn số 
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6460/BCĐ-KTN ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Ban Chỉ đạo 127 thành phố về việc 
tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Mậu Tý 2008; tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi đầu cơ tích trữ, nâng giá, sản xuất và 
kinh doanh hàng giả, hàng kém phẩm chất; chống buôn lậu và gian lận thương mại nhất 
là hàng lương thực, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát, thuốc chữa bệnh; kiên quyết 
không để xảy ra tình trạng sản xuất, kinh doanh, đốt các loại pháo và sử dụng đồ chơi 
nguy hiểm bị cấm.  

4. Sở Tài chính: 
- Phối hợp với các Sở: Thương mại, Công nghiệp, Y tế; UBND các quận, huyện 

tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý giá; đặc biệt lưu ý các mặt hàng x
ăng dầu, thuốc chữa bệnh, gas; không để tình trạng doanh nghiệp độc quyền về giá, đ
ịnh giá bất hợp lý, đầu cơ nâng giá, không thực hiện niêm yết giá; kiên quyết xử lý kịp 
thời theo quy định những vi phạm về Pháp lệnh Giá; 

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà 
Nẵng, Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đảm bảo đủ 
nguồn tiền và có kế hoạch chi trả lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp tháng 01 và tạm 
ứng tháng 02 năm 2008 trong tháng 01 năm 2008 cho các đối tượng thụ hưởng từ quỹ 
ngân sách, quỹ bảo hiểm xã hội (kể cả doanh nghiệp) trước ngày 25 tháng 01 năm 
2008.  

5. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có kế hoạch cụ thể chăm lo, giúp đỡ 
các đối tượng chính sách, các hộ bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt có hoàn cảnh khó khăn; 
đồng thời có kế hoạch thăm viếng, tặng quà các đối tượng chính sách và gia đình có 
công tiêu biểu. Phối hợp với UBND quận, huyện khảo sát, kiểm tra có biện pháp cứu 
trợ các hộ  đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, giải quyết các vấn đề xã hội khác, nhằm 
tạo điều kiện cho mọi người, mọi gia đình đều được đón xuân vui Tết.  

  6. Các Sở: Văn hoá - Thông tin, Thể dục - Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, 
Du lịch phối hợp tổ chức các hình thức cổ động, các loại hình văn hoá nghệ thuật, vui 
chơi giải trí phù hợp với cảnh quan đô thị, đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần cho nhân 
dân và bạn bè quốc tế có mặt tại thành phố Đà Nẵng. 

Tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá, bài 
trừ tệ nạn xã hội; xử lý kiên quyết và kịp thời đối với các hành vi vi phạm về lưu hành 
văn hoá phẩm độc hại và các tệ nạn ma tuý, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan... 

7. Công an và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố: 
- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tăng 

cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống 
cháy nổ trên địa bàn; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, huy động 
các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm; thường 
xuyên kiểm tra, kiểm soát nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/TTg ngày 
8/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán và đốt tất cả các loại 
pháo, các loại đồ chơi nguy hiểm; kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự an ninh đô 
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thị, kịp thời ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, số đề, sử dụng ma tuý, trộm cắp, gây rối trật tự, 
...; 

- Phân công trực lãnh đạo, chỉ huy và đảm bảo lực lượng thường trực sẵn sàng 
chiến đấu trong mọi tình huống; 

- Phối hợp với Sở Giao thông-Công chính, Lực lượng Thanh niên xung kích và 
các ngành liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 
và vệ sinh môi trường; 

- Lập phương án, tổ chức lực lượng thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và an toàn giao thông đô thị; ngăn 
ngừa, hạn chế tối đa tai nạn giao thông trước, trong và sau Tết; kiên quyết xử lý đối 
với những người đi trên mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; xử lý nghiêm khắc 
các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đua xe, lạng lách, chèo kéo trên đường 
phố, họp chợ, buôn bán, đậu đỗ xe, neo đậu tàu thuyền... không đúng nơi quy định.  

8. Sở Giao thông Công chính: 
- Chỉ đạo Công ty Quản lý bến và dịch vụ vận tải có kế hoạch bố trí đủ xe và tổ 

chức phục vụ chu đáo đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo 
thông suốt, an toàn trên các tuyến đường; không để xảy ra tình trạng khách chờ xe phải 
ngủ lại qua đêm giao thừa tại các bến xe; 

- Chỉ đạo Ban Quản lý Dự án thoát nước và vệ sinh đôn đốc đơn vị thi công Dự 
án thoát nước và vệ sinh khẩn trương thi công hệ thống thoát nước các tuyến đường 
chính, hoàn trả mặt đường, vỉa hè trước Tết Mậu Tý; 

- Có kế hoạch và chỉ đạo khẩn trương duy tu bảo dưỡng các tuyến đường nội và 
ngoại thành, đã bị hư hỏng, xuống cấp; tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, vui chơi trong 
dịp Tết; 

- Chỉ đạo Công ty Quản lý và vận hành điện chiếu sáng triển khai việc trang trí 
chiếu sáng đường phố và các điểm nhấn trên địa bàn thành phố; 

- Chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị xây dựng kế hoạch làm vệ sinh đường phố, 
thu dọn, giải phóng rác ra khỏi thành phố kịp thời trước, trong và sau Tết;  

- Tham mưu cho UBND thành phố có kế hoạch phát động CBNV trong các cơ 
quan, đơn vị và toàn dân dọn vệ sinh làm sạch, đẹp nơi công sở, khu dân cư, đường 
phố, đường làng; yêu cầu các ngành, đơn vị đang thi công trên các tuyến đường, vỉa 
hè, hệ thống toát nước và các công trình xây dựng dở dang khẩn trương thu dọn gọn 
gàng, hoàn trả mặt đường, vỉa hè, đảm bảo giao thông  và mỹ quan đô thị; 

- Phối hợp với Sở Văn hoá- Thông tin và các ngành có liên quan tập trung chỉ đạo 
Công ty Công viên tổ chức tốt chợ Hoa và Hội xuân tại Công viên 29/3. 

9. Sở Y tế:  
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai kịp thời 

hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực 
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phẩm, không để xảy ra các trường hợp ngộ độc; đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa 
dịch tiêu chảy cấp; 

- Chỉ đạo các cở y tế phân công trực thường xuyên, bảo đảm tốt việc cấp cứu, 
chăm sóc và chữa trị người bệnh trong dịp Tết. 

10. Các ngành: Cấp nước, Điện lực, Bưu điện có kế hoạch bố trí lực lượng, 
phương tiện đảm bảo phục vụ tốt các nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết; không để sự 
cố mất điện, mất nước sinh hoạt, đứt liên lạc trong dịp Tết. 

11. Sở Thuỷ sản -  Nông  Lâm và các địa phương tập trung theo dõi chỉ đạo tốt 
sản xuất vụ Đông Xuân năm 2007-2008, thường xuyên cử cán bộ chuyên trách nắm 
tình hình và chủ động phòng trừ sâu bệnh trên lúa và hoa màu, dịch bệnh gia súc, gia 
cầm; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 10 năm 
2003 của UBND thành phố 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. 
Có kế hoạch bảo vệ rừng, ngăn chặn lâm tặc phá rừng, khai thác gỗ trái phép trong 
những ngày trước, trong và sau Tết. 

12. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; UBND các quận, huyện, phường, xã và 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, nhất là tiết kiệm trong tiêu dùng (điện, xăng, dầu), trong các cuộc hội 
nghị, tổng kết cuối năm, gặp mặt đón mừng năm mới; 

- Chấp hành nghiêm túc quy định nghỉ Tết của Nhà nước, đảm bảo mọi hoạt động 
xã hội được tiến hành bình thường; các đơn vị sản xuất, kinh doanh có kế hoạch ra 
quân đầu năm, tạo không khí thi đua lao động phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2008; 

- Có kế hoạch trực lãnh đạo và trực bảo vệ trong dịp Tết. 
UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc các sở, 

Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực 
hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố theo dõi chỉ đạo 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên 
của Mặt trận, các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các cơ quan nhà nước và 
chính quyền các cấp có biện pháp tuyên truyền phù hợp, phổ biến sâu rộng và vận động 
nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị này./. 

 

 
 

                                                  
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 
Điện thoại: 0511. 3893777 
Fax: 0511.3 821286 
Email: congbao@danang.vnn.vn 
Website: https://congbao.danang.gov.vn 
In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 
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