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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
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: 65/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 27 tháng 11 năm 2007 

 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định một số nội dung 

về tổ chức giao thông trên đia bàn thành phố Đà Nẵng 
________________________________ 

 
UỶ BAN NHÂNDÂNTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001; 
Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 

về Các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc 
giao thông; 

Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ; 

Căn cứ Nghị đinh số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ 
Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về tổ chức 
giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông Công chính chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, 
hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy định nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 và 
thay thế Quyết định số 135/2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 9 năm 2001 của UBND thành 
phố ban hành Quy định về phân luồng tuyến và giờ hoạt động đối với các phương tiện 
vận tải đường bộ tham gia hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Công 
chính, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các 
quận, huyện, phường, xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân 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 

________________________________________________ 
 

QUY ĐỊNH 
Một số nội dung về tổ chức giao thông 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng11  năm2007 của UBND  thành phố Đà Nẵng) 
___________________________ 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Các nội dung về tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
a) Phân luồng, tuyến, giờ hoạt động tham gia giao thông của các phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng; 
b) Quy định các tuyến đường chỉ được phép lưu thông một chiều. 
2. Trách nhiệm quản lý, triển khai các nội dung về tổ chức giao thông của các cơ 

quan có liên quan. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tham gia giao thông của các 

phương tiện giao thông tham gia giao thông đường bộ; 
2. Các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND thành phố, UBND các 

quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai các hoạt động tổ 
chức giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giải thích từng ngữ 
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm: phương tiện giao thông đường 

bộ và xe máy chuyên dùng. 
2. Phương tiện giao thông đường bộ gồm: phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ. 
3. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm: xe 

tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự, 
kể cả xe cơ giới đùng cho người tàn tật. 

4. Xe máy chuyên dùng gồm: xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp 
có tham gia giao thông đường bộ. 
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5. Xe quá tải là xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (gọi chung là thiết kế của nhà sản xuất) có trọng 
lương toàn bộ phân bố trên trục (gọi tắt là tải trọng trục) hoặc có trọng lượng toàn bộ 
của xe gồm trọng lượng bản thân xe cộng với trọng tải hàng hóa (gọi tắt là tổng tải 
trọng) vượt quá quy định về sức chịu tải của cầu, đường. 

6. Xe quá khổ là xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc xe khi xếp hàng hóa có 
kích thước bao vượt quá kích thước quy định hiện hành và quy định cho phép của cầu, 
đường. 

7. Ôtô con là ô tô chở người có không quá 9 ghế (kể cả ghế người lái) và ô tô chở 
hàng với trọng tải không quá 1,5 tấn. Ôtô con bao gồm cả các loại có kết cấu như môtô 
nhưng trọng lượng bản thân từ 450 kg trở lên và trọng tải không quá 1,5 tấn. 

8. ÔTô khách là ôtô chở người có thiết kế trên 9 ghế (kể cả ghế người lái). 
9. Ôtô buýt là ôtô chở khách có thiết kế từ 17 ghế trở lên và có diện tích sàn xe 

dành cho khách đứng (diện tích dành cho 1 khách đứng là 0,125 m2) theo tiêu chuẩn 
quy định. 

10. Ôtô taxi là loại xe ôtô có không quá 8 ghế (kể cả ghế người lái) được thiết kế 
để vận chuyển khách đáp ứng các điều kiện theo Quy định vận tải khách bằng taxi. 

11. Ôtô khách du lịch là ô tô chở khách du lịch. 
12. Ôtô tải là ôtô chở hàng hoặc thiết bị chuyên dùng có trọng tải từ l,5 tấn trở 

lên. 
13. Ôtô cuốn ép rác là ôtô tải chuyên dùng phục vụ công tác thu gom và vận 

chuyển rác. 
14. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông gồm người điều khiển xe 

cơ giới, xe thô sơ, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. 
15. Trọng lượng lớn nhất cho phép bao gồm trọng lượng bản thân xe cộng với 

trọng tải hàng hóa được phép chở theo thiết kế. 
Điều 4. Giờ cao điểm là giờ có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông 

đường bộ lưu thông lớn nhất trong ngày trên các tuyến đường giao thông và được quy 
định cụ thể như sau: 

1. Buổi sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 08 giờ 00 phút. 
2. Buổi chiều: Từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút. 
Điều 5. Các tuyến vành đai và tuyến trục 
1. Tuyến vành đai I bao gồm: đường nối Nam hầm đường bộ Hải Vân - Tuý 

Loan, Tạ Quang Bửu, Quốc lộ lA đoạn đi qua địa phận thành phố Đà Nẵng (kể cả các 
đường: Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh); 
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2. Tuyến vành đai II bao gồm: đường Nguyễn Tất Thành, 3 tháng 2, Trần Phú 
(đoạn từ đường Đống Đa đến đường Lý Tự Trọng), Bạch Đằng (đoạn từ đường Lý Tự 
Trọng đến đường Đống Đa), Lý Tự Trọng (đoạn từ đường bạch Đằng đến đường Trần 
Phú). 

3. Tuyến vành đai III bao gồm: đường Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Hiến.  
4. Tuyến trục I bao gồm: Quốc lộ 14B đoạn đi qua địa phận thành phố Đà Nẵng 

(kể cả các đường: Yết Kiêu, Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn, đường dẫn vào cầu Tuyên 
Sơn, Cách Mạng Tháng Tám), 2 tháng 9 (đoạn từ đường dẫn vào cầu Tuyên Sơn đến 
đường Cách Mạng Tháng Tám). 

5. Tuyến trục II bao gồm: đường Điện Biên Phủ (đoạn từ ngã ba Huế đến Nguyễn 
Tri Phương), Nguyễn Tri Phương (đoạn từ đường  Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn 
Hữu Thọ); Nguyễn Hữu Thọ đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến đường Cách Mạng 
Tháng Tám). 

Điều 6. Người điều khiển phương tiện vận tải tham gia giao thông đường bộ (trừ 
xe ưu tiên theo quy định của pháp luật) khi tham gia hoạt động tại thành phố Đà Nẵng 
phải chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và các quy định sau 
đây: 

1. Tuân thủ các quy định về giờ cao điểm và hoạt động đúng luồng tuyến cho phép 
tại Quy định này; 

2. Khi có nhu cầu dừng xe, đỗ xe tại nơi cấm đỗ xe hoặc cấm dừng xe và đỗ xe; 
hoạt động trong giờ cao điểm (đối với những xe quy định cấm hoạt động trong giờ cao 
điểm), hoạt động trên các tuyến đường không cho phép hoạt động chở hàng quá tải, 
quá khổ, xe bánh xích, xe chuyên dùng phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
phép; 

3. Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ không để xe qua đêm dưới lòng 
đường, vỉa hè, trừ trường hợp đỗ xe để xếp dỡ hàng hóa đã có giấy phép. 

 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 7. Đối với ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép từ 3,5 tấn trở xuống 
1. Được hoạt động 24/24 giờ trên các tuyến đường quy định tại Điều 5 Quy định 

này; 
2. Chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm trên tất cả các tuyến đường còn lại 

thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng, trừ những tuyến đường có lắp đặt biển báo đường 
cấm theo quy định. 

Điều 8. Đối với ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép trên 3,5 tấn 
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1. Được hoạt động 24/24 giờ trên các tuyến đường quy định tại Điều 5 Qui định 
này; 

2. Chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm trên các tuyến đường sau: 
a) Trên cả tuyến bao gồm: Trần Cao Vân, Duy Tân, Lê Quý Đôn, Núi Thành,30 

tháng 4; 
b) Trên từng đoạn đường bao gồm:  
- Đường Ông Ích Khiêm: đoạn từ đường Quang Trung đến đường Nguyễn Tất 

Thành; 
- Đường Quang Trung: đoạn từ đường Ông Ích Khiêm đến đường Nguyễn Thị 

Minh Khai; 
- Đường Đống Đa: đoạn từ đường Quang Trung đến đường Trần Phú; 
- Đường Hà Huy Tập: đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Trần Cao Vân;  
- Đường Điện Biên Phủ: đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến đường Lê Duẩn;  
- Đường Lê Duẩn:  đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Thị Minh 

Khai; 
- Đường Nguyễn Thị Minh Khai: đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Quang 

Trung; 
- Đường Nguyễn Tri Phương: đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Trưng 

Nữ Vương;  
- Đường Trưng Nữ Vương: đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến đường Núi Thành và 

đoạn từ đường nguyễn Tri Phương đến đường Nguyễn Hữu Thọ. 
Điều 9. Ôtô con, ô tô chở khách du lịch và khách theo hợp đồng  
Được hoạt động 24/24 giờ trên tất cả các tuyến đường thuộc thành phố, trừ những 

tuyến đường có lắp đặt biển báo đường cấm theo quy định. 
Điều 10. Ôtô buýt 
Được hoạt động 24/24 giờ trên các luồng tuyến quy định tại Đề án Tổ chức vận 

tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được Chủ tịch UBND 
thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6473/QĐ-UB ngày 23 tháng 10 năm 2003. 

Điều 11. Ôtô khách hoạt động theo tuyến cố định 
Được hoạt động 24/24 giờ trên các luồng tuyến theo tuyến cố định đã được công 

bố tại quyết định số 53/QĐ-CĐBVN ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Cục trưởng Cục 
Đường bộ Việt Nam về việc công bố tuyến vận tải khách liên tỉnh cố định bằng ô tô. 

Điều 12. Ôtô taxi 
Được hoạt động 24/24 giờ trên tất cả các tuyến đường thuộc thành phố, trừ những 

tuyến đường có lắp đặt biển báo đường cấm theo quy định.  
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Điều 13. Đối với xe máy chuyên dùng 
Chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm trên các tuyến đường quy định tại Điều 5 

Quy định này và các tuyến đường tỉnh (ĐT).  
Điều 14. Ô tô cuốn ép rác 
Chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm trên các tuyến đường thuộc thành phố, trừ 

những tuyến đường có lắp đặt biển báo đường cấm theo quy định. 
Điều 15. Thời gian hoạt động cụ thể quy định cho một số loại xe 
1. Ô tô chở đất, cát, chất thải từ công trường ra hoặc ngược lại: Chỉ được hoạt 

động từ 22 giờ 00 phút đến 05 giờ 00 phút,  trừ trường hợp có giấy phép của cơ quan 
có thẩm quyền; 

2. Ôtô chuyên dùng phục vụ cho việc hút hầm vệ sinh: Chỉ được hoạt động từ 08 
giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút và từ l4 giờ 00 phút đến l6 giờ 00 phút; 

3. Xe ô tô thu gom rác: Chỉ được phép hoạt động từ 20 giờ 00 phút đến 05 giờ 00 
phút, trừ trường hợp có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 16. Các tuyến đường sau đây được quy định là đường một chiều 
1. Đường Bạch Đằng: Hướng đi từ đường 2/9 đến đường Đống Đa; 
2. Đường Trần Phú: Hướng đi từ đường Đống Đa đến đường Trưng Nữ Vương. 
Điều 17. Thẩm quyền cấp phép 
Sở Giao thông Công chính là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho tổ chức, 

cá nhân có nhu cầu điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy 
chuyên dùng dừng xe, đỗ xe tại nơi cấm đỗ xe hoặc cấm dừng xe và đỗ xe; hoạt động 
trong giờ cao điểm; hoạt động trên các tuyến đường ngoài các tuyến đường cho phép 
hoạt động. 

Điều 18. Thủ tục cấp phép 
1. Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm: 
a) Chứng minh nhân dân của chủ phương tiện (nếu chủ phương tiện không trực 

tiếp đến nộp hồ sơ cấp phép phải có giấy uỷ quyền của chủ phương tiện theo quy định 
hiện hành) hoặc giấy giới thiệu (đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, công ty doanh 
nghiệp); 

b) Công văn của cơ quan hoặc tổ chức, đơn của cá nhân có nhu cầu vận chuyển 
hoặc được phục vụ, trình bày rõ lý do, số lượng phương tiện, địa điểm, lộ trình (có sơ 
đồ kèm theo), thời gian lưu thông cần được cấp phép; 

c) Giấy tờ phương tiện (photo kèm bản chính để đối chiếu): Giấy chứng nhận đăng 
ký xe, sổ kiểm định kỹ thuật; 
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e) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê xe (đối với xe 
thuê); 

2. Thời gian giải quyết cấp giấy phép không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

3. Thời hạn của giấy phép được cấp theo yêu cầu của đơn vị, cá nhân nhưng tối 
đa không quá 30 ngày;  

4. Nội dung giấy phép cấp cho xe có nhu cầu đừng xe hoặc đỗ xe tại nơi cấm đỗ 
xe hoặc cầm dừng xe và đỗ xe và hoạt động trong giờ cấm phải ghi rõ thời gian và địa 
điểm cho phép; 

5. Lệ phí cấp Giấy phép được thực hiện theo quy đinh hiện hành. 
 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 19. Sở Giao thông Công chính có trách nhiệm 
1. Tổ chức xác định và công bố tải trọng trên từng đoạn đường, tuyến đường và 

các cầu; lắp đặt biển báo quy định sức chịu tải và giới hạn về kích thước của cầu và 
đường trên địa bàn thành phố; 

2. Lập kế hoạch trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện việc lắp 
đặt biển báo hiệu đường bộ phù hợp với Quy định này;  

3. Hướng dẫn và ban hành cụ thể phù hiệu dán trên kính xe phía trước đối với 
từng loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ được cấp, giấy phép theo Quy 
định này để thuận lợi cho việc kiểm tra và kiểm soát. Tổ chức cấp giấy phép và phù 
hiệu cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng hoạt 
động trên đia bàn thành phố theo Quy định này; 

4. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở Giao thông - Công chính tổ chức kiểm tra việc 
thực hiện Quy định này của người điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ và xe máy chuyên dùng hoạt động trên địa bàn thành phố; xử lý theo thẩm quyền 
đối với các hành vi vi phạm. 

Điều 20. Công an thành phố có trách nhiệm 
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy định này của người điều khiển các phương 

tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng hoạt động trên địa bàn thành 
phố; xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm. 

Điều 21. Sở Tài chính có trách nhiệm 
1. Phối hợp với Sở Giao thông Công chính trình UBNĐ thành phố bố trí kinh phí 

cho công tác xác định, công bố tải trọng cầu, đường và lắp đặt biển báo hiệu đường bộ 
trên địa bàn thành phố; 
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2. Hướng dẫn việc thu và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép theo quy định hiện 
hành. 

Điều 22. UBND các quận, huyện có trách nhiệm 
1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý phối hợp với các cơ quan chức 

năng tổ chức triển khai các nội dung tổ chức giao thông theo quy định; đồng thời tăng 
cường hoạt động kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm; 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân địa phương trong việc 
chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và Quy định này khi 
tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố; 

3. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện mọi biện pháp cần thiết để thiết lập và duy trì trật 
tự an toàn giao thông ở địa phương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên kiểm 
tra việc thực hiện Quy định này thuộc phạm vi quản lý. 

 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy định này sẽ 
được khen thưởng theo quy định của nhà nước. 

Điều 24. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định này thì tùy theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 
định. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định pháp luật. 

Điều 25. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các ngành, địa phương, tổ 
chức và cá nhân phản ánh về Sở Giao thông - Công chính để nghiên cứu, tổng hợp, 
trình UBND thành phố xem xét, sửa đối, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 

                                                  
 

 

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: 66/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2007 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

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; 

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; 
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; 
Căn cứ Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ 

Công an Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 
của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 181/2004/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Thủ 
tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 1279/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 10 tháng 11 năm 2004 
của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật Nhà Nước độ Mật của Tỉnh ủy, Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Công an thành phố  - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Pháp 
lệnh bảo vệ Bí mật Nhà nước thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dân và đôn 
đốc thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Chỉ đạo thực hiện 
Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện; 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể 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 

________________________________________________ 
 

 

QUY CHẾ 
Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND 
 ngày 06 tháng 12  năm 2007 của UBND thành phố) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng, bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác (sau đây gọi chung là 
cơ quan, tổ chức) và mọi công dân có liên quan đến việc quản lý, khai thác sử dụng 
bảo vệ bí mật Nhà nước của thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Những hành vi nghiêm cấm 
Nghiêm cấm mọi hành vi thu thập, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, tiêu 

hủy trái phép bí mật Nhà nước và việc lạm dụng bảo vệ bí mật Nhà nước để che giấu 
hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và 
công dân hoặc làm cản trở việc thực hiện các kế hoạch Nhà nước. 

Chương II 
PHẠM VI BÍ MẬT NHÀ NƯỚC DO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ 
Điều 4. Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật 
1. Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật là tài liệu, vật đã được ấn định và đ

óng dấu độ "Tuyệt mật" do nơi khác gửi đến. 
2. Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật của thành phố Đà Nẵng gồm:  
a) Các chương trình, đề án, phương án đặc biệt quan trọng của Thành ủy, HĐND, 

UBND thành phố về đảm bảo an ninh, quốc phòng, kế hoạch thực hiện lệnh tổng động 
viên bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn thành phố; 

b) Các chủ trương, chính sách của thành phố trong phạm vi chức năng về quan hệ 
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, quản lý biên giới, các vụ phức tạp 
về an ninh, trật tự ở các vùng dân cư đặc thù chưa công bố hoặc không công bố. 

Điều 5. Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật 
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1. Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật là tài liệu, vật đã được ấn định và đóng 
dấu "Tối mật" do nơi khác gửi đến thành phố. 

2. Danh mục Nhà nước độ Tối mật của thành phố gồm: 
a) Các Nghị quyết của Thành ủy, chỉ thị, quyết định, văn bản của HĐND, UBND 

về an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của 
thành phố chưa công bố; 

b) Nội dung làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Thường vụ 
Thành ủy, Thường trực HĐND và UBND thành phố về chính trị nội bộ, an ninh, quốc 
phòng, kinh tế xã hội chưa công bố hoặc không công bố; 

c) Phương án, kế hoạch triển khai lực lượng của thành phố khi Nhà nước ban bố 
tình trạng khẩn cấp trên địa bàn thành phố. Phương án, kế hoạch phối hợp các lực lư
ợng của thành phố phòng chống khủng bố, gây rối, gây bạo loạn, giải quyết tình hình 
phức tạp về an ninh, trật tự ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trên địa bàn thành phố; 

d) Phương án bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên thủ quốc 
gia các nước, người đứng đầu các tổ chức quốc tế đến thăm, làm việc hoặc đi qua địa 
bàn thành phố; 

đ) Hồ sơ, tài liệu, kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ của các cơ quan Đảng thành 
phố, quận, huyện, và Đảng ủy trực thuộc; 

e) Nội dung đàm phán, thỏa thuận của thành phố với các tổ chức Nhà nước và tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế về hợp tác kinh tế - xã hội, khoa học, 
kỹ thuật, công nghệ mà hai bên thỏa thuận chưa công bố hoặc không công bố; 

f) Số liệu tuyệt đối về dự trữ quốc gia và sơ đồ hệ thống ngầm, các đường ống dẫn 
xăng dầu, cáp quang... trên địa bàn thành phố; 

g) Kế hoạch phòng ngừa, bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống truyền dẫn, phát sóng, 
phát thanh truyền hình của thành phố. 

Điều 6. Danh mục bí mật Nhà nước độ "Mật" 
1. Bí mật Nhà nước độ Mật là tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước đã được ấn định 

và đóng dấu “Mật” do nơi khác gửi đến. 
2. Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của thành phố Đà Nẵng gồm:  
a) Kế hoạch bảo vệ các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, bảo 

vệ các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố; 
b) Hồ sơ, tài liệu về nhân sự Đại hội Đảng bộ, HĐND, UBND các cấp, nhân sự 

đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, đoàn thể trong 
thành phố chưa công bố; 

c) Tài liệu, số liệu điều tra cơ bản về những vùng dân cư đặc thù phục vụ công tác 
bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố; 
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d) Hồ sơ, tài liệu của thành phố trình Quốc hội, Chính phủ đề nghị thành lập, chia 
tách hoặc điều chỉnh, phân định ranh giới, địa giới hành chính, quy hoạch, di chuyển 
các khu dân cư trong phạm vi thành phố chưa công bố; 

đ) Chỉ tiêu đầu tư ngân sách, kế hoạch điều động dân cư cho các chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến an ninh quốc phòng chưa công bố hoặc không 
công bố; 

e) Số liệu tuyệt đối về dự toán và quyết toán chi tiêu của các cơ quan, ban, ngành 
trong thành phố, quận, huyện, liên quan đến an ninh quốc phòng đối ngoại chưa công 
bố hoặc không công bố; 

f) Tài liệu về thanh tra, kiểm tra, kết quả thanh tra, kiểm tra, kết quả giải quyết đ
ơn thư khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan, ban, ngành của thành phố và quận, huyện 
chưa công bố; 

g) Hồ sơ nhân sự cán bộ lãnh đạo từ cấp Phó giám đốc Sở (và tương đương) trở 
lên trong thành phố; 

h) Tài liệu về thiết kế hệ thống kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ 
quan, ban, ngành trong thành phố. Tài liệu về tần số, quy định về bảo đảm an ninh, an 
toàn thông tin, quy ước liên lạc vô tuyến, điện thoại thuộc hệ bưu điện đặc biệt, kế 
hoạch phối hợp nghiệp vụ thông tin liên lạc giữa ngành bưu điện với ngành liên quan 
phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thuộc địa bàn thành phố; 

i) Hồ sơ , tài liệu, sơ đồ kỹ thuật hệ thống phát thanh, truyền hình của thành phố. 
Phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền dẫn, phát sóng, phát 
thanh, truyền hình trên địa bàn thành phố. 

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung, giải mật danh mục bí mật Nhà nước 
Vào quý I hàng năm, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, đề xuất Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung, giải mật danh mục bí mật Nhà n
ước thuộc độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật của thành phố. 

Chương III 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TIÊU HỦY BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 

Điều 8. Soạn thảo, đánh máy, in ấn, sao chụp tài liệu, vật mang bí mật Nhà 
nước  

1. Người được giao nhiệm vụ soạn thảo, in, sao, chụp tài liệu, vật mang Bí mật 
Nhà nước phải nắm vững các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và 
danh mục bí mật Nhà nước do cơ quan, đơn vị mình quản lý. 

2. Tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước tùy theo mức độ mật phải đóng dấu độ Mật: 
Tuyệt mật, Tối mật, Mật. Người soạn thảo văn bản có nội dung bí mật Nhà nước phải 
đề xuất mức độ Mật từng tài liệu, người duyệt ký văn bản chịu trách nhiệm quyết định 
đóng dấu độ Mật và phạm vi lưu hành tài liệu.  
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3.  Đối với vật mang bí mật Nhà nước phải có văn bản ghi rõ tên của vật lưu kèm 
theo và đóng dấu độ mật vào văn bản này. 

4. Việc in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước phải thực hiện theo các 
quy định sau đây: 

a) Phải tiến hành ở nơi đảm bảo bí mật, an toàn và do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức 
trực tiếp quản lý tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước đó quy định về số lượng in, sao, 
chụp, người thực hiện;  

b) Sau khi in, sao, chụp xong phải vào sổ theo dõi, đóng dấu độ mật (theo tài liệu 
gốc), dấu thu hồi (nếu cần), đánh số trang, số bản, số lượng in, phạm vi lưu hành, nơi 
nhận, tên người đánh máy, in, sao, chụp tài liệu và hủy ngay bản dư thừa, hỏng;  

c) Không sử dụng máy tính đã nối mạng internet đánh máy, in, sao, chụp tài liệu 
mật;  

d) Bí mật Nhà nước sao chụp ở dạng băng, đĩa phải được niêm phong và đóng 
dấu độ mật, ghi rõ tên người sao, chụp ở bì niêm phong;  

đ) Tài liệu, vật in sao, chụp phải được bảo mật như tài liệu gốc. 
5. Bộ phận văn thư và người được giao xử lý tài liệu mật có trách nhiệm đóng dấu 

các độ mật, vào sổ công văn theo dõi, quản lý, thu hồi theo qui định. Các bản dự thảo, 
vật mang bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật khi giải quyết xong phải được đóng 
gói, cho vào bì dán kín, đóng dấu giáp lai, bàn giao lại cho người được phân công quản 
lý tài liệu mật của đơn vị. 

Điều 9. Phổ biến, nghiên cứu tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước 
Việc phổ biến, nghiên cứu tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trên địa bàn thành 

phố phải thực hiện theo các nguyên tắc sau: 
1. Đúng đối tượng, phạm vi cần được phổ biến hoặc nghiên cứu. 
2. Tổ chức ở nơi bảo đảm an toàn, bí mật. 
3. Chỉ được ghi chép, ghi âm, ghi hình khi được phép của Thủ trưởng cơ quan, tổ 

chức trực tiếp quản lý bí mật đó. Các băng ghi âm, ghi hình phải quản lý, bảo vệ như 
tài liệu gốc. 

Điều 10. Vận chuyển, giao, nhận và thu hồi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nư
ớc 

Việc vận chuyển, giao, nhận và thu hồi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước (đã đ
ược ấn định và đóng dấu các độ mật) phải đăng ký qua văn thư, lưu trữ của đơn vị theo 
quy trình sau: 

1. Gửi tài liệu, vật mang Bí mật Nhà nước  
a) Vào sổ: Trước khi gửi, tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước phải vào sổ “Tài liệu 

đi” để theo dõi. Sổ “Tài liệu đi” phải ghi đầy đủ các mục:  
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- Số thứ tự (đồng thời là số tài liệu gửi đi); ngày, tháng, năm gửi; 
- Nơi nhận, trích yếu nội dung; độ mật; độ khẩn;  
- Người ký; số lượng; ghi chú.  
Trường hợp gửi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước độ “Tuyệt mật” thì cột trích 

yếu nội dung chỉ được ghi khi người có thẩm quyền đồng ý; 
b) Tài liệu mang bí mật Nhà nước gửi đi phải làm bì riêng. Giấy làm bì phải dùng 

loại giấy dai, khó thấm nước, không nhìn thấu qua được, hồ dán phải dính, khó bóc; 
c) Tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước độ “Mật” ngoài bì đóng dấu chữ C, độ "Tối 

mật” đóng dấu chữ B. Tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước độ “Tuyệt mật” gửi bằng 
hai bì, bì trong ghi rõ số, ký hiệu của tài liệu, tên người nhận, đóng dấu “Tuyệt mật”;  

Nếu là tài liệu; vật gửi đích danh người có trách nhiệm giải quyết thì đóng dấu 
“Chỉ người có tên mới được bóc bì”, sau đó chuyển đến văn thư để làm bì ngoài, ghi 
như gửi tài liệu thường, đóng dấu chữ A; 

d) Mẫu con dấu các độ mật: “Tuyệt mật”, “Tối mật”, “Mật”, “Tài liệu thu hồi”, 
“Chỉ người có tên mới được bóc bì”, “A”, “B”, “C” thực hiện thống nhất theo quy đ
ịnh tại Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ công 
an. Mực dùng để đóng các loại con dấu trên là mực màu đỏ tươi. 

2. Nhận tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước 
a) Mọi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước gửi đến từ các nguồn đều phải qua văn 

thư vào sổ “Tài liệu mật đến” để theo dõi và chuyển đến người có trách nhiệm giải 
quyết, có ký giao nhận tài liệu; 

b) Trường hợp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước đến mà bì trong có dấu “Chỉ 
người có tên mới được bóc bì” thì văn thư vào sổ số tài liệu ghi ngoài bì và chuyển 
ngay đến người có tên trên bì; nếu người có tên ghi trên bì đi vắng thì chuyển đến ng
ười có trách nhiệm giải quyết. Văn thư không được tự ý bóc bì; 

c)  Trường hợp thấy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước gửi đến mà nơi gửi không 
thực hiện đúng thủ tục bảo mật thì chuyển đến người có trách nhiệm giải quyết, đồng 
thời thông tin lại nơi gửi để rút kinh nghiệm. Nếu phát hiện tài liệu, vật mang bí mật 
Nhà nước gửi đến có dấu hiệu bị bóc, mở bao bì, lộ lọt bí mật Nhà nước hoặc tài liệu, 
vật bị tráo đổi, mất, hư hỏng... thì người nhận phải báo ngay với thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị để báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo (theo Điều 22 Quy chế này) và có biện 
pháp xử lý kịp thời, theo đúng quy định. 

3. Vận chuyển tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước 
Tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước khi vận chuyển phải được đựng trong bao bì 

chắc chắn bằng loại vật liệu phù hợp; khi cần thiết phải niêm phong theo quy định; có 
phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn trong mọi tình huống; trường hợp xét thấy 
cần thiết thì phải bố trí lực lượng công an bảo vệ việc vận chuyển các tài liệu, vật đó. 
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4.  Thu hồi tài liệu mang bí mật Nhà nước 
Đối với những tài liệu có đóng dấu “Tài liệu thu hồi”, văn thư phải theo dõi, thu 

hồi để bảo quản hoặc trả lại nơi gửi đúng thời hạn. Khi nhận cũng như khi trả phải kiểm 
tra, đối chiếu đảm bảo tài liệu không bị thất lạc. 

Điều 11. Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu mật 
1. Mọi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước phải được lưu giữ trong hệ thống tài 

liệu của từng cơ quan, đơn vị; thống kê theo trình tự thời gian, từng độ mật và bảo quản 
chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích. 

2. Tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước sau khi xử lý xong phải được phân loại, l
ưu giữ vào hồ sơ, cất vào tủ, hòm hoặc két sắt. Những tài liệu, vật mang Bí mật Nhà 
nước có độ Tuyệt mật, Tối mật phải được lưu giữ riêng; không được tự ý mang tài liệu, 
vật mang bí mật Nhà nước ra khỏi cơ quan.  

Trường hợp cần thiết phải mang tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước đi công tác, 
mang về nhà riêng thì phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, phải đăng 
ký với bộ phận bảo mật và có phương án bảo mật chặt chẽ, an toàn. 

Mọi trường hợp khi phát hiện tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước bị mất, tráo đổi, 
hư hỏng hoặc bí mật Nhà nước bị lộ, lọt phải báo cáo ngay với Thủ trưởng cơ quan, đ
ơn vị để báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo và có biện pháp xử lý kịp thời, theo đúng 
quy định. 

Điều 12. Thanh lý, tiêu hủy, giải các độ mật tài liệu, vật, tin, số liệu, tư liệu 
thuộc bí mật Nhà nước  

Việc thanh lý, tiêu hủy, giải các độ mật tài liệu, vật, tin, số liệu, tư liệu thuộc bí 
mật Nhà nước của thành phố phải tuân thủ các quy định sau đây: 

1. Phải có quyết định của người có thẩm quyền theo quy định; 
2. Phải thành lập Hội đồng thanh lý, tiêu hủy, lập biên bản thanh lý, tiêu hủy và 

tiêu hủy tại bộ phận bảo mật;  
3. Trong trường hợp đặc biệt không có điều kiện tổ chức tiêu hủy tài liệu, vật 

mang bí mật Nhà nước theo các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 Nghị định số 
33/2002/NĐ-CP, nếu tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước không được tiêu hủy ngay sẽ 
gây hậu quả nghiêm trọng cho an ninh, quốc phòng hoặc các lợi ích khác của Nhà nư
ớc thì người đang quản lý tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước đó được quyền tự tiêu 
hủy nhưng ngay sau đó phải báo cáo bằng văn bản với người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức và cơ quan công an cùng cấp. Nếu việc tự tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật Nhà 
nước không có lý do chính đáng thì người tự tiêu hủy phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật. Trong trường hợp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước có đủ cơ sở xác định hết giá 
trị sử dụng thì không nhất thiết phải thành lập Hội đồng thanh lý, tiêu hủy;  
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4. Tiêu hủy vật thuộc phạm vi bí mật Nhà nước phải làm thay đổi hình dạng, tính 
năng, tác dụng. Đối với tài liệu phải đốt, xén, nghiền nhỏ, đảm bảo không thể phục hồi 
được. 

Điều 13. Bảo vệ Bí mật Nhà nước khi truyền đi bằng phương tiện thông tin 
liên lạc  

1. Nội dung bí mật Nhà nước nếu truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy 
tính thì phải được mã hóa theo quy định của pháp luật về cơ yếu. 

2. Không được dùng máy điện thoại cố định hoặc điện thoại di động để trao đổi 
thông tin có nội dung bí mật Nhà nước. Không được mang điện thoại di động vào trong 
các cuộc họp, hội nghị có nội dung bí mật Nhà nước. 

3. Không trao đổi, truyền thông tin tài liệu có nội dung bí mật Nhà nước  trên hệ 
thống mạng LAN, mạng nội bộ.  

Điều 14. Bảo vệ Bí mật Nhà nước trong hoạt động xuất bản, báo chí và thông 
tin đại chúng 

1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân không được cung cấp tin thuộc phạm vi bí mật 
Nhà nước cho cơ quan báo chí. 

2. Người đứng đầu cơ quan xuất bản, báo chí và nhà báo phải chấp hành quy định 
về bảo vệ bí mật Nhà nước theo Luật báo chí và các văn bản pháp luật về bảo vệ bí mật 
Nhà nước. 

Điều 15. Cung cấp tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước cho cơ quan, tổ chức, 
công dân Việt Nam  

1. Người được giao nhiệm vụ tìm hiểu, thu thập tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nư
ớc phải có giấy chứng minh nhân dân kèm theo giấy giới thiệu của cơ quan ghi rõ nội 
dung, yêu cầu tìm hiểu, thu thập và phải được cấp có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức 
lưu giữ bí mật đồng ý. 

2. Các cơ quan, tổ chức lưu giữ bí mật Nhà nước khi cung cấp tin thuộc phạm vi 
bí mật Nhà nước cho cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam phải được cấp có thẩm 
quyền duyệt theo quy định sau: 

a) Bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật do Chủ tịch UBND thành phố duyệt; 
b) Bí mật Nhà nước độ Mật do thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt. 
Điều 16. Bảo vệ bí mật Nhà nước trong quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân 

nước ngoài 
1. Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam quan hệ tiếp xúc với tổ chức, cá nhân n

ước ngoài không được tiết lộ bí mật Nhà nước. 



 CÔNG BÁO/Số 43 + 44 + 45/Ngày 20-12-2007 21 

2. Khi tiến hành chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi hành công vụ nếu có yêu 
cầu phải cung cấp những tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước cho tổ chức, cá nhân nư
ớc ngoài phải tuân thủ theo nguyên tắc: 

a)  Bảo vệ lợi ích quốc gia; 
b) Chỉ cung cấp những tin được các cấp có thẩm quyền duyệt theo quy định: 
- Bí mật Nhà nước thuộc độ Tuyệt mật do Thủ tướng Chính phủ duyệt; 
- Bí mật Nhà nước thuộc độ Tối mật do Bộ trưởng Bộ Công an duyệt, riêng trong 

lĩnh vực quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng duyệt; 
- Bí mật Nhà nước thuộc độ Mật do Chủ tịch UBND thành phố hoặc người được 

ủy quyền duyệt. 
3. Yêu cầu bên nhận tin sử dụng đúng mục đích thỏa thuận và không được tiết lộ 

cho bên thứ ba. 
Chương IV 

THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG, CÁN BỘ,  
NHÂN VIÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 

 

Điều 17. Thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố  
1. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố 

theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có 
liên quan; 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế, nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước theo 
quy định của Chính phủ; 

3. Lập danh mục, thay đổi độ Mật, giải mật Bí mật Nhà nước gửi Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định. 

4. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước của thành 
phố để tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố trong công tác bảo vệ bí mật Nhà n
ước trên địa bàn thành phố. 

5. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, các quận, huyện tuyên truyền, giáo dục nâng cao 
trách nhiệm, cảnh giác và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nư
ớc triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà n
ước. 

6. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định 
của Chính phủ. 

Điều 18. Thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, 
ngành, đoàn thể của thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị cơ sở trong phạm vi quản lý của mình 
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1. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp 
luật trong cơ quan, đơn vị mình quản lý; 

2. Xây dựng quy chế, nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước ở cơ quan, tổ chức địa ph
ương mình căn cứ vào yêu cầu bảo mật ở cơ quan, tổ chức địa phương và phù hợp với 
quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; 

3. Lựa chọn, bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm có đủ phẩm chất, năng 
lực làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, giúp lãnh đạo theo dõi, kiểm tra việc thực 
hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Trước khi tuyển dụng hoặc chuyển công tác 
khác đối với cán bộ làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải có 
sự trao đổi với cơ quan Công an cùng cấp để xem xét; 

4. Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức ý thức cảnh giác, giữ gìn bí mật Nhà n
ước; Có biện pháp cụ thể quản lý cán bộ, nhất là cán bộ nắm giữ nhiều bí mật Nhà nư
ớc, cán bộ thường xuyên đi công tác nước ngoài hoặc làm việc với người nước ngoài; 

5. Trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ bảo vệ bí mật Nhà nước; 
6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm quyền về công tác bảo vệ bí 

mật Nhà nước thụoc trách nhiệm cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 
Điều 19. Tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ làm công tác liên quan trực tiếp 

đến bí mật Nhà nước (người làm công tác cơ yếu, giao liên, người được giao nhiệm 
vụ bảo quản, lưu giữ bí mật Nhà nước) 

1. Phải nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về  bảo vệ 
bí mật Nhà nước; 

2. Phải có phẩm chất tốt, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức 
cảnh giác giữ gìn bí mật Nhà nước; 

3. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được 
giao; 

4. Phải cam kết bảo vệ bí mật Nhà nước bằng văn bản. Văn bản cam kết nộp cho 
bộ phận bảo mật của cơ quan, tổ chức lưu giữ. 

Điều 20. Thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. 
Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ bí mật Nhà nước được tiến hành định 

kỳ hoặc đột xuất đối với từng vụ, việc hoặc đối với từng cá nhân, từng bộ phận công 
tác, từng cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố. 

1. Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước của thành phố có 
nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND thành phố tổ chức kiểm tra, thanh tra Nhà nước về công 
tác bảo vệ bí mật Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức và các quận, huyện. Việc kiểm tra 
định kỳ phải được tiến hành ít nhất 02 năm một lần, chú ý những nơi trọng điểm có bí 
mật Nhà nước. 
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2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và các quận, huyện thực hiện việc kiểm tra 
trong lĩnh vực bảo vệ bí mật Nhà nước định kỳ hoặc đột xuất đối với từng đơn vị trong 
phạm vi quản lý của mình. Việc kiểm tra định kỳ phải được tiến hành ít nhất 01 năm 
một lần, nhất là với những đơn vị trọng điểm có bí mật Nhà nước. 

3. Co quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố phải chịu trách nhiệm về công 
tác bảo vệ bí mật Nhà nước trước Chủ tịch UBND thành phố và Thủ trưởng cơ quan 
chủ quản cấp trên, đồng thời tạo điều kiện để Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện pháp 
lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước cấp thành phố kiểm tra ít nhất 02 năm một lần. 

4. Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ bí mật Nhà nước phải đánh giá đúng 
những ưu điểm, khuyết điểm; phát hiện những thiếu sót, sơ hở và kiến nghị các biện 
pháp khắc phục. Sau mỗi lần thanh tra, kiểm tra phải báo cáo cơ quan chủ quản cấp 
trên, đồng thời gửi cho cơ quan Công an cùng cấp để theo dõi. 

Điều 21. Chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước 
1. Chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước  
a) Chế độ báo cáo:  
- Báo cáo đột xuất: báo cáo những vụ việc lộ, lọt, mất bí mật Nhà nước xảy ra 

hoặc các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, gây phương hại đến an 
ninh quốc gia hoặc lợi ích của Nhà nước. Báo cáo phải nêu đầy đủ, cụ thể tình tiết của 
sự việc xảy ra và các biện pháp khắc phục hậu quả, truy xét ban đầu; 

- Báo cáo định kỳ: báo cáo toàn diện hàng năm về công tác bảo vệ bí mật Nhà n
ước tại cơ quan, tổ chức, địa phương từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 và 
gửi báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước 
trước ngày 05 tháng 01 năm sau. 

b) Việc gửi báo cáo: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và các quận, huyện phải thực 
hiện đầy đủ chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong phạm vi mình 
quản lý theo quy định, cụ thể như sau: 

- Báo cáo của cơ quan, tổ chức và các quận, huyện gửi cấp trên trực tiếp, đồng 
thời gửi UBND và cơ quan Công an cùng cấp (Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Pháp 
lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước); 

- Báo cáo của UBND thành phố gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Công an. 
2.  Sơ kết, tổng kết về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước 
Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh bảo vệ Bí mật Nhà nước thành phố chịu trách 

nhiệm giúp UBND thành phố hàng năm tổ chức sơ kết và năm năm một lần tổ chức 
tổng kết về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố. Việc gửi báo cáo 
sơ kết, báo cáo tổng kết về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố 
thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Chương V 
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ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 22. Mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố có trách nhiệm 

thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và Quy 
chế này. Mỗi cơ quan, tổ chức và các quận, huyện căn cứ Quy chế này xây dựng Quy 
chế riêng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi mình quản lý; có biện pháp cụ 
thể triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong cơ quan, đơn vị mình. 

Điều 23. Khen thưởng 
Cơ quan, tổ chức và công dân có một trong những thành tích sau sẽ được khen 

thưởng theo quy định của pháp luật: 
1. Phát hiện, tố giác kịp thời hành vi thu thập, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua 

bán, tiêu hủy trái phép bí mật Nhà nước; 
2. Khắc phục mọi khó khăn, nguy hiểm bảo vệ an toàn bí mật Nhà nước; 
3. Tìm được tài liệu, vật thuộc bí mật Nhà nước bị mất, ngăn chặn hoặc hạn chế 

được hậu quả do việc làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy trái phép bí mật 
Nhà nước do người khác gây ra; 

4. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước theo nhiệm vụ được 
giao; 

5. Thực hiện tốt Pháp lệnh, Quy chế, nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước, tăng cường 
công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh, chấp hành nghiêm túc chế 
độ thông tin, báo cáo. 

Điều 24. Xử lý vi phạm 
Người nào vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và quy 

định của Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả, tác hại gây ra 
sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Điều 25. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, 
phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Công an thành phố để tổng hợp, 
báo cáo UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.  

 

                                                  
 

 
 

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: 67/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 14 tháng 12 năm 2007 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

________________________________ 

 
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; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 12 tháng 7 năm 2006; 
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 07 tháng 6 năm 2002; 
Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ 

về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; 
Căn cứ Chỉ thị 37/2004/CT-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc 
gia phòng chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế phối hợp công tác phòng, 

chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công 
nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, 

Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Công an thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan 
thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc các doanh nghiệp bưu chính, 
viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 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 

________________________________________________ 
 

 

QUY CHẾ 
Phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin 
 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  67/2007/QĐ-UBND 
ngày 14 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

_________________________________ 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 
Qui chế này qui định công tác phối hợp giữa Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở 

Thương mại, Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố, UBND các quận, huyện, 
các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát, viễn thông và công nghệ thông tin (sau đây 
gọi tắt là các doanh nghiệp) trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 
1. Công tác phối hợp thực hiện trên nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng 

qui định của pháp luật. Quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung 
của các bên có liên quan. 

2. Trong quá trình phối hợp, việc cung cấp thông tin, các dấu hiệu nghi vấn  phải 
được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo bí mật và tuân thủ đúng qui định của pháp luật.  

3. Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Thương mại, Công an thành phố, Cục Hải quan 
thành phố, các doanh nghiệp có trách nhiệm cử cán bộ có đủ thẩm quyền phụ trách việc 
theo dõi, cập nhật thông tin, làm đầu mối trong việc tiếp nhận thông tin, phối hợp, giao 
nhận tài liệu, số liệu liên quan. Cán bộ được giao nhiệm vụ có trách nhiệm đảm bảo bí 
mật thông tin theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật, kịp thời báo cáo Lãnh đạo 
cơ quan trong việc xử lý thông tin và chỉ đạo công tác phối hợp.   

4. Việc xử lý các vụ việc được thực hiện trên nguyên tắc: Vụ việc thuộc phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị nào thì đơn vị đó chủ trì xử lý, các đơn vị khác 
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp khi 
có yêu cầu và xử lý theo qui định của pháp luật. 

Điều 3. Các nội dung phối hợp 
1. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bưu chính, 
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viễn thông và công nghệ thông tin; 
2. Phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các dấu hiệu, hành vi 

vi phạm;  
3. Phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý và 

khi phát hiện các dấu hiệu, hành vi vi phạm;   
4. Phối hợp trong hoạt động điều tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm; 
5. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo 

qui định của pháp luật; 
6. Phối hợp trong việc tham mưu, đề xuất UBND thành phố ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, các cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc phòng, chống các 
hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông 
tin.  

 

Chương II 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG 

 

Điều 4. Sở Bưu chính, Viễn thông 
1. Làm đầu mối tiếp nhận thông tin về các dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin và cung cấp cho các cơ 
quan chức năng kịp thời tham gia phối hợp, xử lý; 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, phát thanh, 
truyền hình tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành 
phố về các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ 
thông tin;     

3. Chủ trì hoặc tham gia thanh tra, kiểm tra và xử lý đối tượng vi phạm hành chính, 
lập và chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra theo quy định của pháp 
luật; 

4. Tiếp nhận Quyết định trưng cầu giám định, làm thủ tục trình cơ quan có thẩm 
quyền quyết định thành lập Hội đồng giám định về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản 
lý theo qui định của pháp luật; 

5. Hướng dẫn các doanh nghiệp về công tác phối hợp với các cơ quan chức năng 
của thành phố trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; 

6. Tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, 
các giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. 

Điều 5. Sở Thương mại 
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1. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành 
vi kinh doanh trái pháp luật đối với hàng hóa - thiết bị thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn 
thông và công nghệ thông tin lưu thông trên thị trường; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
chức năng trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu 
chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố; 

2. Cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và 
công nghệ thông tin của các tổ chức, cá nhân được phát hiện trong quá trình theo dõi, kiểm 
tra cho Sở Bưu chính, Viễn thông để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật. Cung 
cấp các thông tin liên quan phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm 
theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.  

Điều 6. Công an thành phố 
1. Chủ trì công tác điều tra, xác minh hoặc bắt giữ các đối tượng nếu có dấu hiệu 

tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;  
2. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra theo đề nghị của các cơ quan chức năng 

đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công 
nghệ thông tin;   

3. Cung cấp các thông tin liên quan phục vụ công tác phòng, chống các hành vi vi 
phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan chức năng theo quy định.  

Điều 7. Cục Hải quan thành phố 
1. Chủ trì việc phát hiện, tiếp nhận thông tin về xuất, nhập khẩu hàng lậu, hàng cấm, 

hàng có điều kiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn thành phố 
và tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật;  Tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát đối với bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, 
chuyển phát; 

2. Cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn 
thông và công nghệ thông tin của các tổ chức, cá nhân, được phát hiện trong quá trình làm 
thủ tục hải quan cho Sở Bưu chính, Viễn thông để phối hợp xử lý. Cung cấp các thông tin 
liên quan phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm theo yêu cầu của 
các cơ quan chức năng.  

Điều 8. Các doanh nghiệp  
1. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn trộm cắp cước viễn thông quốc tế; việc 

kinh doanh trái phép dịch vụ điện thoại Internet, các loại thẻ điện thoại lậu; gửi, vận 
chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, các hành vi vi 
phạm liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Bưu chính, Viễn thông, Internet có 
trách nhiệm kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Sở Bưu 
chính, Viễn thông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan; 

2. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật làm giảm thiệt hại, tác hại do hành 
vi vi phạm pháp luật gây ra; 
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 3. Cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tạo điều 
kiện cho cơ quan chức năng điều tra, xác minh đối tượng vi phạm; 

4. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật nhằm phát hiện và thông báo kịp 
thời cho các cơ quan chức năng về hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời cung cấp thông 
tin, tài liệu, hỗ trợ kỹ thuật, phương tiện khi được yêu cầu; 

5. Kịp thời cung cấp thông tin và chịu trách nhiệm về tiến độ và tính chính xác 
của số liệu đã cung cấp theo yêu cầu của cơ quan trưng cầu giám định. 

Điều 9. UBND các quận, huyện 
Chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận, huyện (Phòng Văn hoá thông tin, 

phòng Kinh tế, Công an, Quản lý thị trường…) và UBND các xã, phường thực hiện 
công tác quản lý tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời 
theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

Hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố trong 
công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tại địa phương. 

 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Chế độ báo cáo 
1. Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng định kỳ 

6 tháng tổ chức họp đánh giá, trao đổi về kết quả thực hiện, kinh nghiệm, các thông tin 
có liên quan và tổng hợp báo cáo về tình hình, kết quả phối hợp công tác phòng chống 
các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông 
tin. 

2. Sở Thương mại, Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố, UBND các quận, 
huyện, các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các nội dung thông tin về kết quả 
phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và 
công nghệ thông tin cho Sở Bưu chính, Viễn thông để tổng hợp và báo cáo UBND 
thành phố. 

Điều 11. Kinh phí thực hiện 
1. Kinh phí đảm bảo cho công tác phối hợp được trích từ các nguồn kinh phí: 
a) Nguồn ngân sách nhà nước cấp; 
b) Nguồn trích bổ sung từ các khoản tiền qua công tác thanh tra, kiểm tra thực 

hiện thu hồi nộp ngân sách nhà nước; 
c) Nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 
2. Việc lập dự toán kinh phí đảm bảo cho công tác phối hợp thực hiện trên nguyên 

tắc: Đơn vị nào chủ trì xử lý vụ việc thì lập dự toán sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị 
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mình được thành phố giao hàng năm hoặc được trích từ các nguồn thu qua công tác 
thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo qui định hiện hành và trình cấp 
có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

Điều 12. Trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quy chế 
1. Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Thương mại, Công an thành phố, Cục Hải quan 

thành phố, UBND các quận, huyện và các doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức, thực 
hiện Quy chế này. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, phát sinh, 
các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố để tổng 
hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
 

 
 

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: 22/2007/CT-UBND            Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2007 

 
 

CHỈ THỊ 
V/v Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định  số 39/2007/NĐ-CP  

ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
__________________________ 

 

Trong thời gian qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã đề ra nhiều biện pháp quản lý 
các hoạt động đánh giày, bán sách, báo dạo, bán hàng rong, quản lý và sử dụng tạm 
thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố, 
nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng nếp sống văn hoá văn minh 
đô thị của thành phố, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên 
cạnh những thành quả đạt được vẫn còn những tồn tại như: tình trạng đeo bám, chèo 
kéo, tranh giành khách, sử dụng lời nói, cử chỉ thiếu văn hoá trong việc giao tiếp với 
khách…, ảnh hưởng đến nếp sống văn hoá, văn minh đô thị của thành phố; 

Ngày 16 tháng 3 năm 2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2007/NĐ-CP 
về Cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký 
kinh doanh (sau đây gọi tắt là Nghị định 39), theo đó giao nhiệm vụ cho UBND các 
cấp trong việc tổ chức thực hiện quản lý nhà nước đối với các cá nhận hoạt động thương 
mại;  

Để khắc phục các tình trạng nêu trên, đồng thời để tổ chức triển khai tốt Nghị định 
39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành 
phố chỉ thị: 

1. Sở Thương mại: 
a) Làm nhiệm vụ thường trực, giúp Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn, kiểm 

tra, giám sát việc triển khai và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả 
thực hiện Chỉ thị này; 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương liên quan: 
- Đề xuất quy hoạch cụ thể các khu vực, tuyến đường, phần vỉa hè được hoạt động 

thương mại, trình UBND thành phố phê duyệt, triển khai thực hiện;  
- Tiến hành kiểm tra, rà soát và đề xuất UBND thành phố sửa đổi, bổ sung kịp 

thời các văn bản quy phạm pháp luật pháp luật của thành phố có liên quan đến Nghị 
định 39/2007/NĐ-CP nhằm mang tính đồng bộ; 

c) Chủ trì phối hợp với UBND quận Hải Châu và các cơ quan có liên quan khảo 
sát, xây dựng mô hình quản lý thí điểm hoạt động kinh doanh bán hàng ăn uống trên 
địa bàn quận Hải Châu để rút kinh nghiệm triển khai trên địa bàn thành phố. 

2. Sở Du lịch: 
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a) Có kế hoạch phổ biến Nghị định 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ đến các đơn vị 
trong toàn ngành; 

b) Hướng dẫn các khách sạn, khu tham quan, du lịch… sắp xếp, bố trí các địa điểm 
phù hợp, thuận lợi cho người đánh giày, bán sách dạo, bán báo dạo, bán hàng rong hoạt 
động, nhằm làm lành mạnh môi trường du lịch, giữ gìn mỹ quan đô thị, không bu bám, 
chèo kéo gây phiền hà cho du khách; 

b) Phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi bu bám, chèo 
kéo, tranh dành khách, gây phiền hà cho du khách tại các khu vực tham quan du lịch. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 
a) Phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, các địa phương liên quan trong 

việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 39/2007/NĐ-CP và Chỉ thị này;  
b) Có kế hoạch hỗ trợ về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo việc làm cho số 

người thuộc đối tượng quy định tại Nghị định 39/2007/NĐ-CP, có hộ khẩu hoặc đăng 
ký tạm trú dài hạn tại thành phố Đà Nẵng; 

c) Phối hợp với các ngành, các địa phương kiểm tra và xử lý đối với các đối tượng 
đánh giày, bán sách, báo dạo, bán hàng rong không đúng quy định.  

4. Sở Giao thông-Công chính: 
a) Chủ trì, phối hợp các sở: Thương mại, Du lịch, Văn hoá - Thông tin, Công an 

và UBND các quận, huyện tổ chức việc lắp đặt các bảng “nghiêm cấm mọi hoạt động 
đánh giày, bán sách dạo, bán báo dạo, bán hàng rong, tụ họp mua bán” tại các khu vực, 
tuyến đường, địa điểm đã được quy định tại khoản 1 điều 5 Quyết định số 53/2006/QĐ-
UBND ngày 26 tháng 5 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng; 

b) Phối hợp với các ban, ngành liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo 
quy định. 

5. Công an thành phố: 
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Lực lượng Thanh niên xung kích và UBND 

các quận, huyện làm tốt công tác quản lý địa bàn, đặc biệt là các khu vực trọng điểm; 
b) Kịp thời điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi  dắt mối, 

bắt ép khách hàng, lợi dụng trẻ em, người tàn tật để thực hiện các hoạt động thương 
mại và các hành vi vi phạm Nghị định 39/2007/NĐ-CP. 

6.  Sở Văn hoá - Thông tin: 
a) Chịu trách nhiệm lập kế hoạch tuyên truyền Nghị định 39/2007/NĐ-CP và in 

ấn tài liệu hướng dẫn, panô, áp phích để cung cấp cho các đoàn thể, các ngành và các 
địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị này; nghiên cứu, đưa nội dung Nghị định 
39/2007/NĐ-CP vào chỉ tiêu đánh giá xã, phường đạt chuẩn văn hoá; 

b) Chỉ đạo các phòng Văn hoá - Thể thao các quận, huyện lồng ghép việc tuyên 
truyền vận động vào các chương trình thông tin cổ động, văn nghệ ở địa phương; 
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c) Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, phổ biến nội dung 
của Nghị định 39/2007/NĐ-CP và Chỉ thị này góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng 
xanh, sạch, đẹp, văn minh và lịch sự; 

d) Dự thảo Quy chế quản lý các đối tượng bán sách dạo, bán báo dạo  trình UBND 
thành phố phê duyệt; 

e) Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra xử lý theo quy định của pháp 
luật các hành vi vi phạm quy định tại điểm b, c, d khoản 2 điều 7 Nghị định 
39/2007/NĐ-CP. 

7. Sở Tài chính: 
a) Tổng hợp đề nghị của các ngành, các địa phương và đề xuất UBND thành phố 

bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện Chỉ thị này; 
b) Dự thảo, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về quản lý hoạt 

động bán vé số trên địa bàn thành phố.   
8. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện tăng cường quản lý 

việc bán hàng ăn uống trên vỉa hè đường phố Đà Nẵng phù hợp với các quy định của 
pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

9. Lực lượng Thanh niên xung kích: 
Theo nhiệm vụ được phân công tham gia phối hợp quản lý việc kinh doanh trên 

vỉa hè theo quy định.  
10. Cục Thuế thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan của thành phố tăng 

cường quản lý các đối tượng nêu trong Nghị định 39/2007/NĐ-CP có nộp thuế, phí, lệ 
phí. 

11. Ủy ban nhân dân các quận, huyện: 
Xây dựng kế hoạch, đề xuất quy hoạch, tổ chức chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

và UBND xã, phường trực thuộc thực hiện việc quản lý cá nhân hoạt động thương mại 
tại địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố. Năm 
2008, tập trung quản lý các cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn các phường nội 
thành, nội thị; tổng kết rút kinh nghiệm, để tiếp tục triển khai trên diện rộng. 

12. Ủy ban nhân dân xã, phường: có trách nhiệm xây dựng phương án, kế hoạch, 
đề xuất quy hoạch, trực tiếp theo dõi, quản lý các cá nhân hoạt động thương mại - dịch 
vụ trên địa bàn, theo đúng quy định tại Nghị định 39/2007/NĐ-CP và các văn bản pháp 
luật có liên quan. 

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể: 
Phối hợp với chính quyền các cấp vận động toàn dân tham gia thực hiện Nghị 

định 39/2007/NĐ-CP, Chỉ thị này, nhằm góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng có 
nếp sống văn hóa và văn minh đô thị.  

14. Đề nghị Đài phát thanh - Truyền hình, Báo Đà Nẵng: 
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Xây dựng và bố trí chương trình tuyên truyền thường xuyên, với nội dung giáo 
dục nhân dân có ý thức thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Nghị định 
39/2007/NĐ-CP và Chỉ thị này. 

15. Chế độ thông tin, báo cáo: 
Các sở, ban, ngành và địa phương gửi báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 

39/CP/2007/NĐ-CP và Chỉ thị này về cơ quan thường trực (Sở Thương mại thành phố 
Đà Nẵng, 02 Phan Bội Châu, điện thoại 3822525) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 
dân thành phố theo định kỳ 6 tháng (vào ngày 15 tháng 6), 01 năm (vào ngày 15 tháng 
12) và trong trường hợp phát sinh đột xuất. 

16. Kinh phí thực hiện: 
a) Ủy ban nhân dân các quận, huyện sử dụng kinh phí trong kế hoạch hằng năm 

của địa phương để đảm bảo thực hiện Chỉ thị này; 
b) Các sở, ban, ngành lập Dự trù kinh phí, kế hoạch triển khai hàng năm (lưu ý 

lồng ghép với các chương trình mục tiêu nhằm sử dụng kinh phí thực hiện nội dung 
Chỉ thị một cách tiết kiệm, hiệu quả), báo cáo Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban 
nhân dân thành phố phê duyệt; 

c) Ủy ban nhân dân thành phố khuyến khích vận động sự đóng góp tự nguyện của 
các cá nhân, tổ chức, các nguồn lực tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính 
phủ cho việc thực hiện Chỉ thị này; 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.  
Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thủ trưởng các 

cơ quan, ban, ngành có liên quan căn cứ Chỉ thị thi hành./. 

 

 

                                                   
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN HẢI CHÂU 

_______________________ 

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

________________________________________________ 
Số:03/2007/QĐ-UBND            Hải Châu, ngày 29 tháng 11 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế xét khen thưởng của UBND quận Hải Châu 

______________________________ 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 
 

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

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 73/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính 
Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 
số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 12 năm 2006 của 
UBND thành phố về Ban hành Quy chế xét khen thưởng của UBND thành phố Đà 
Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban 
nhân dân quận Hải Châu về việc thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng quận Hải 
Châu;   

Theo đề nghị của Chánh văn phòng UBND quận Hải Châu, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét khen thưởng của UBND 

quận Hải Châu.  
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen 
thưởng quận, Thủ trưởng các phòng, ngành, mặt trận, hội, đoàn thể quận, Chủ tịch 
UBND các phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 
 
 
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Đăng Hùng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN HẢI CHÂU 

_______________________ 

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

________________________________________________ 
           

 
QUY CHẾ 

Xét khen thưởng của UBND quận Hải Châu 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03 /2007/QĐ-UBND 

ngày 29  tháng 11  năm 2007 của UBND quận Hải Châu) 
___________________________ 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chế này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, tiêu chuẩn khen thưởng 

đối với các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của 
UBND quận; hồ sơ, thủ tục, trình tự xét khen thưởng của UBND quận, trình tự xét và 
đề nghị UBND thành phố, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng; trình tự 
xét hiệp y khen thưởng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của 

đơn vị, nhiệm vụ của cá nhân, hoặc gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong 
trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập, hoạt động xã hội đạt 
năng suất, chất lượng, hiệu quả hoặc có thành tích xuất sắc đột xuất thuộc: 

a) Các cơ quan quận, gồm có:  
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; 
- Các phường; 
- Các Ban thuộc khối Đảng; 
- Các Ban của HĐND quận; 
- Các Tổ chức chính trị-xã hội, Tổ chức xã hội-nghề nghiệp, Tổ chức xã hội, Tổ 

chức nghề nghiệp và các tổ chức thành viên khác của UBMTTQ quận; 
- Các cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế dân 

doanh đóng trên địa bàn quận. 
b) Công dân quận Hải Châu. 
2. Cá nhân và tập thể ở các địa phương khác, cơ quan, tổ chức nước ngoài, các cơ 

quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn quận có những đóng góp đáng kể trong xây 
dựng và phát triển của quận Hải Châu. 
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Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng 
1. Chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời; 
2. Việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng phải vừa đảm bảo tiêu chuẩn khen 

thưởng, vừa đảm bảo khen thưởng đúng theo mức độ thành tích đã đạt được, vừa đảm 
bảo phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích. Không nhất thiết phải theo trình tự có 
hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới khen thưởng mức cao hơn; 

3. Thành tích đạt được trong điều kiện càng khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng 
càng lớn thì được xem xét đề nghị khen thưởng với mức cao hơn. Chú trọng khen 
thưởng tập thể nhỏ và cá nhân; 

4. Một hình thức khen thưởng, một danh hiệu thi đua có thể khen tặng nhiều lần 
cho một đối tượng; 

5. Đảm bảo thủ tục hồ sơ, qui trình xét duyệt và thời gian đề nghị xét khen thưởng 
theo qui định; 

6. Không tổ chức hoặc không tham gia phong trào thi đua, không thực hiện đầy 
đủ chế độ báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng, không đăng ký thi đua theo qui 
định của Quy chế này thì không được xét khen thưởng, hoặc không được xét hiệp y 
khen thưởng, trừ trường hợp có thành tích xuất sắc đột xuất được đề nghị khen thưởng.  

Điều 4. Thẩm quyền của UBND quận quyết định khen thưởng hoặc đề nghị 
khen thưởng 

1. Quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc 
thẩm quyền của UBND quận theo qui định của Luật Thi đua, Khen thưởng cho các đối 
tượng qui định tại Điều 2 Quy chế này. 

2. Đề nghị Hội đồng TĐ-KT thành phố trình UBND thành phố khen thưởng các 
danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố 
theo qui định của Luật Thi đua, Khen thưởng cho các đối tượng qui định tại Điều 2 
Quy chế này. 

3. Đề nghị UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng 
thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho các đối 
tượng tại Điều 2 Quy chế này (trừ các ngành: Cơ quan Quân sự, Công an, Thuế, Kho 
bạc Nhà nước, Thống kê, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án là 
do ngành dọc trình khen). 

4. Xét hiệp y khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thuộc cơ quan quận theo qui 
định của Luật Thi đua, Khen thưởng. 
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Chương II 
DANH  HIỆU THI  ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, 

TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG 
Điều 5. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết 

định của UBND quận 
1. Danh hiệu thi đua:  
a) Đối với tập thể: Tập thể lao động tiên tiến. 
b) Đối với cá nhân: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến. 
2. Hình thức khen thưởng: Giấy khen cho tập thể và cá nhân. 
Điều 6. Tiêu chuẩn khen thưởng Tập thể Lao động tiên tiến 
Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến được xét tặng hàng năm cho đơn vị trực 

thuộc, tập thể nhỏ có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số những đơn vị trực thuộc, 
tập thể nhỏ đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Là tập thể tiêu biểu được lựa chọn trong số các tập thể hoàn thành nhiệm vụ và 
kế hoạch được giao; 

b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; 
c) Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến và không có 

cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 
d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước. 
Điều 7. Tiêu chuẩn khen thưởng Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 
Được xét tặng hàng năm cho cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số 

những cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 
a) Là cá nhân xuất sắc, tiêu biểu được lựa chọn trong số các cá nhân đạt danh hiệu 

Lao động tiên tiến; 
b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích 
cực tham gia các phong trào thi đua; Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, 
nghiệp vụ. Có đạo đức, lối sống lành mạnh; 

c) Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng khoa học công nghệ mới, có các 
giải pháp hữu ích, áp dụng sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tịch hành 
chính,...để tăng hiệu suất công tác của cơ quan, đơn vị. Sáng kiến phải được Hội đồng 
Khoa học cấp cơ sở xét công nhận. 

Điều 8. Tiêu chuẩn khen thưởng Lao động tiên tiến 
Được xét tặng hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ 

quan, đơn vị đạt các tiêu chuẩn sau : 
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a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; 
b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có 

tinh thần tự lực tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; 
c) Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; 
d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh. 
Điều 9. Tiêu chuẩn khen thưởng Giấy khen của UBND quận 
Giấy khen của UBND quận được xét tặng cho cá nhân và tập thể có thành tích 

xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cá nhân, của đơn vị, 
hoặc thực hiện một cuộc vận động, một chương trình công tác, một công trình hoặc 
hạng mục công trình, hoặc gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua 
lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập, hoạt động xã hội đạt năng suất, chất 
lượng, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt có tác dụng nêu gương trong phạm vi ngành, 
địa phương, thành phố, hoặc có thành tích xuất sắc đột xuất: 

1. Giấy khen của UBND quận được được xét tặng cho cá nhân có thành tích xuất 
sắc, tiêu biểu trong số những cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; 
- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; có tinh thần tự lực; đoàn kết, 

tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; gương mẫu chấp hành chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 

2. Giấy khen của UBND quận được xét tặng cho tập thể có thành tích xuất sắc, 
tiêu biểu trong số những tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong 

trào thi đua; 
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, chống tham nhũng; 
- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể; 
- Được công nhận là cơ quan đạt chuẩn văn hóa, tổ chức cơ sở Đảng trong sạch 

vững mạnh, đoàn thể vững mạnh xuất sắc; 
- Lập thành tích xuất sắc, tiêu biểu, được bình xét trong các đợt thi đua theo chuyên 

đề do UBND quận phát động; 
- Lập thành tích xuất sắc đột xuất. 
3. Giấy khen của UBND quận được xét tặng cho tập thể, cá nhân gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tương 
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trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, 
học tập, hoạt động xã hội đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, hoặc gương người tốt, 
việc tốt có tác dụng nêu gương trong phạm vi ngành, địa phương, hoặc có thành tích 
xuất sắc đột xuất. 

4. Giấy khen của UBND quận tặng cho cá nhân và tập thể ở các địa phương khác, 
người Việt Nam làm việc, học tập, định cư ở nước ngoài, người nước ngoài, cơ quan, 
tổ chức nước ngoài có đóng góp đáng kể trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quận. 

Điều 10. Tiền thưởng 
1. Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc 

thẩm quyền của UBND quận thực hiện theo qui định của pháp luật và của UBND quận. 
2. Tiền thưởng khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc 

phòng-an ninh, trong đó có 03 nhiệm vụ trọng tâm UBND quận giao hàng năm với 2 
mức như sau: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng Giấy khen và kèm theo tiền thưởng 5 
triệu đồng; 

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được tặng Giấy khen và kèm theo tiền thưởng 3 triệu 
đồng. 

3. Tiền thưởng khen thưởng thành tích hàng năm đối với tập thể trong thực hiện 
nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh do UBND quận quyết định cụ thể, mức 
thưởng tối đa không quá 500.000đ (kể cả tiền thưởng theo Nghị định 121 của Chính 
phủ). 

4. Tiền thưởng khen thưởng thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế-
xã hội, quốc phòng-an ninh do UBND quận quyết định cụ thể, mức thưởng không quá 
5 triệu đồng. 

5. Đối với cá nhân và tập thể ở các địa phương khác, người Việt Nam làm việc, 
học tập, định cư ở nước ngoài, người nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài được 
tặng Giấy khen của UBND quận thì kèm theo tặng phẩm lưu niệm có giá trị bằng mức 
thưởng tương ứng theo qui định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, tặng phẩm 
lưu niệm có giá trị cao hơn mức thưởng tương ứng thì UBND quận sẽ quyết định riêng. 

6. Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, nếu một đối tượng được tặng 
thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác nhau thì chỉ nhận mức 
tiền thưởng cao nhất của một trong các danh hiệu và hình thức đã được khen. 

7. Trong cùng một thời điểm, nếu một đối tượng được tặng thưởng nhiều danh 
hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do có thời gian cống hiến và thành tích đạt được 
khác nhau thì được nhận tiền thưởng của tất cả các hình thức khen thưởng và các danh 
hiệu thi đua đó. 

 

Chương III 
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG VÀ HIỆP Y KHEN THƯỞNG 
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Điều 11. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 
1. Hồ sơ khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của UBND quận gồm có:  
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng cơ quan thuộc quận; 
b) Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (có 

xác nhận, ký tên và đóng dấu của thủ trưởng cơ quan thuộc quận). 
2. Hồ sơ khen thưởng không thường xuyên thuộc thẩm quyền của UBND quận 

gồm có:  
a) Đối với trường hợp thành tích đã rõ ràng, cụ thể, hồ sơ gồm có:   
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng cơ quan thuộc quận; 
- Danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng kèm theo thành tích 

cụ thể đã đạt được (có xác nhận, ký tên và đóng dấu của thủ trưởng cơ quan). 
b) Đối với các trường hợp khác, hồ sơ gồm có: 
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng cơ quan thuộc quận; 
- Biên bản họp liên tịch của cơ quan quận hoặc biên bản họp của liên ngành, địa 

phương nếu công việc có sự phối hợp của liên ngành, địa phương; 
- Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (có 

xác nhận, ký tên và đóng dấu của thủ trưởng cơ quan). 
3. Hồ sơ khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền của UBND quận gồm có: 
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng cơ quan; 
b) Biên bản họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (viết tắt là Hội đồng TĐKT) cơ 

quan. Kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng TĐKT cơ quan (đối với danh hiệu Chiến sỹ 
thi đua cơ sở); 

c) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng, có xác nhận, 
ký tên và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị;  

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp 
Nhà nước thực hiện theo Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính 
phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Công văn số 
56/TĐKT-HD-V1 ngày 12/01/2006 của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương hướng 
dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP. 

Điều 12. Hồ sơ đề nghị hiệp y khen thưởng 
Hồ sơ đề nghị UBND quận hiệp y khen thưởng các đối tượng theo quy định tại 

khoản 4 Điều 4 Quy chế này gồm có: 
a) Công văn của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đề nghị UBND quận hiệp y khen 

thưởng; 
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b) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (có xác nhận, 
ký tên và đóng dấu của thủ trưởng cơ quan); 

c) Báo cáo tóm tắt thành tích của các cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng 
(có xác nhận, ký tên và đóng dấu của thủ trưởng cơ quan); 

d) Xác nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đoàn thể vững mạnh xuất 
sắc, cơ quan văn hóa; 

đ) Xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, nộp bảo hiểm xã hội của cơ 
quan có thẩm quyền (nếu đối tượng khen thưởng là thủ trưởng cơ quan và cơ quan có 
nghĩa vụ nộp ngân sách, nộp bảo hiểm xã hội); 

e) Xác nhận của UBND phường-nơi cơ quan đặt trụ sở làm việc về việc chấp hành 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn; 

f) Xác nhận của Liên đoàn Lao động quận việc thực hiện pháp luật về lao động 
của doanh nghiệp (nếu đối tượng khen thưởng là doanh nghiệp, thủ trưởng doanh 
nghiệp). 

Điều 13. Nội dung và yêu cầu về thủ tục trong hồ sơ đề nghị khen thưởng 
1. Nội dung báo cáo thành tích của các cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng 

phải đảm bảo những yêu cầu sau đây: 
a) Giới thiệu tóm tắt về cơ quan hoặc cá nhân, bao gồm họ và tên, chức vụ, cấp 

bậc, đơn vị công tác, địa chỉ thường trú (đối với nhân dân). Tên cơ quan phải viết đầy 
đủ, rõ ràng, không được viết tắt;  

b) Báo cáo thành tích ngắn gọn, đầy đủ và đúng trình tự các tiêu chuẩn đạt được 
theo qui định (có xác nhận, ký tên và đóng dấu của thủ trưởng cơ quan, trường hợp đối 
tượng được khen thưởng là thủ trưởng cơ quan thì cấp phó xác nhận); 

- Báo cáo thành tích 01 năm đối với trường hợp đề nghị khen thưởng Giấy khen 
của UBND quận, Tập thể Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở; 

- Báo cáo thành tích 01 năm đối với trường hợp đề nghị khen thưởng Bằng khen 
của UBND thành phố, Cờ thi đua của UBND thành phố, Tập thể lao động xuất sắc, 
Đơn vị quyết thắng, Cờ thi đua của Chính phủ; 

- Báo cáo thành tích 03 năm đối với trường hợp đề nghị khen thưởng Chiến sĩ thi 
đua thành phố, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể; 

- Báo cáo thành tích 05 năm đối với trường hợp đề nghị khen thưởng Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân, Huân chương các loại và các hạng cho tập thể, 
Huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể;  

- Báo cáo thành tích 06 năm đối với trường hợp đề nghị khen thưởng Chiến sĩ thi 
đua toàn quốc, Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì cho cá nhân, Huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và hạng Nhì cho cá nhân; 
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- Báo cáo thành tích 07 năm đối với trường hợp đề nghị khen thưởng Huân 
chương Lao động hạng Ba cho cá nhân, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho cá 
nhân; 

- Báo cáo thành tích 10 năm đối với trường hợp đề nghị khen thưởng Huân 
chương Sao Vàng cho tập thể. 

c) Báo cáo kết quả các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phải đạt được 
theo qui định (trình bày trình tự từng năm hoặc từng năm học các danh hiệu thi đua, 
hình thức khen thưởng và ghi số, ngày, tháng, năm của quyết định của mỗi danh hiệu 
thi đua và hình thức khen thưởng). 

d) Báo cáo tên đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để 
tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác đã được công nhận, xếp loại; 

2. Nội dung báo cáo tóm tắt thành tích (đối với việc đề nghị khen thưởng các danh 
hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước) phải đảm bảo các phần chính 
như báo cáo thành tích.   

 

Chương IV 
QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG 

 

Điều 14. Trách nhiệm trình hồ sơ khen thưởng  
1. Cơ quan nào quản lý về tổ chức, cán bộ và quỹ lương thì cơ quan đó có trách 

nhiệm trình hồ sơ khen thưởng cho UBND quận đối với các đối tượng thuộc phạm vi 
quản lý; 

2. Đối với việc khen thưởng cho ngành Giáo dục và Đào tạo, theo hướng dẫn riêng 
của Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố;  

3. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về thủ tục và nội dung hồ sơ trình của cấp 
dưới khi trình UBND quận. 

Điều 15. Thẩm quyền xét, đề nghị và quyết định khen thưởng 
1. Hội đồng TĐKT cơ quan quận xét đề nghị thủ trưởng cơ quan trình Chủ tịch 

UBND quận khen thưởng Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Lao động 
tiên tiến và Giấy khen của UBND quận cho cá nhân và tập thể thuộc phạm vi quản lý. 

2. Hội đồng TĐKT quận xét, đề nghị Chủ tịch UBND quận: 
a) Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, 

trong đó có 03 nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị được UBND quận giao hàng năm; 
b) Trình Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng Cờ thi đua của UBND thành 

phố, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua thành phố và Bằng khen của UBND 
thành phố cho cá nhân và tập thể thuộc phạm vi quản lý; 

3. Tập thể Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND quận: 
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a) Xét khen thưởng các trường hợp có mức tiền thưởng kèm theo cao hơn mức 
qui định hiện hành (trừ đối tượng tại khoản 2 Điều 10 Quy chế này); 

b) Xét khen thưởng các trường hợp theo đề nghị của Chủ tịch UBND quận; 
c) Xét hiệp y khen thưởng các trường hợp theo đề nghị của Chủ tịch UBND quận. 
4. Thường trực Hội đồng TĐ-KT quận thẩm định hồ sơ: 
a) Trình Chủ tịch UBND quận: 
- Xét khen thưởng các trường hợp có mức tiền thưởng kèm theo cao hơn mức qui 

định hiện hành (trừ đối tượng tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này); 
- Xét khen thưởng các trường hợp theo đề nghị của Chủ tịch UBND quận; 
- Xét hiệp y khen thưởng các trường hợp theo đề nghị của Chủ tịch UBND quận; 
- Quyết định khen thưởng Chiến sỹ thi đua cơ sở, Tập thể lao động tiên tiến, Đơn 

vị tiên tiến và Giấy khen của UBND quận về thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã 
hội, quốc phòng-an ninh; về thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các đợt 
thi đua; thành tích đột xuất xuất sắc và các nhiệm vụ công tác khác của các tập thể và 
cá nhân thuộc cơ quan quận; 

- Hiệp y khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thuộc cơ quan trung ương, cơ quan 
quận. 

c) Trình Hội đồng TĐKT quận: 
- Xét và đề nghị Chủ tịch UBND quận khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm 

vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, trong đó có 03 nhiệm vụ trọng tâm của các đơn 
vị được UBND quận giao hàng năm; 

- Xét và đề nghị Chủ tịch UBND quận trình Chủ tịch UBND thành phố, Thủ tướng 
Chính phủ khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước 
theo qui định của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

Điều 16. Quy định thời gian xét khen thưởng danh hiệu thi đua và hình thức 
khen thưởng thuộc thẩm quyền của UBND quận 

1. Khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo qui định, Thường trực Hội đồng TĐKT quận 
thẩm định hồ sơ, lập thủ tục trình Chủ tịch UBND quận.  

2. Khen thưởng thành tích không thường xuyên: Chậm nhất trong 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo qui định, Thường trực Hội đồng TĐKT 
quận thẩm định hồ sơ, lập thủ tục trình Chủ tịch UBND quận. 

3. Khen thưởng thành tích thường xuyên: 
a) Chậm nhất trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo qui 

định, Thường trực Hội đồng TĐKT quận thẩm định hồ sơ, lập thủ tục trình Chủ tịch 
UBND quận; 
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b) Đối với các đơn vị được UBND quận giao 03 nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, 
trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Thường trực Hội đồng TĐKT quận phối hợp với 
các phòng, bộ phận, chuyên viên liên quan của Văn phòng UBND quận, thẩm định hồ 
sơ, lập thủ tục trình Hội đồng TĐKT quận. 

Điều 17. Quy định thời gian xét hiệp y khen thưởng 
1. Đơn vị có cá nhân, tập thể được đề nghị hiệp y khen thưởng có trách nhiệm 

trình đầy đủ hồ sơ theo qui định cho Chủ tịch UBND quận;    
2. Chậm nhất trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo qui 

định, Thường trực Hội đồng TĐKT quận thẩm định hồ sơ, lập thủ tục trình Chủ tịch 
UBND quận xem xét quyết định; 

3. Chậm nhất trong 10 ngày, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị hiệp y khen 
thưởng, Chủ tịch UBND quận trả lời bằng văn bản cho cơ quan đề nghị;  

5. Trường hợp tập thể hoặc cá nhân được đề nghị hiệp y khen thưởng có vấn đề 
chưa rõ, Thường trực Hội đồng TĐKT quận phối hợp với các cơ quan tiếp tục thẩm 
định lại hồ sơ. 

 

Chương V 
ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

VÀ THỜI GIAN TRÌNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 
 

Điều 18. Đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 
1. Trước ngày 10 tháng 02 hàng năm, cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký với 

UBND quận các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch UBND 
quận. Riêng Ngành Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 10 hàng năm; 

2. Trước ngày 20 tháng 02 hàng năm, UBND quận đăng ký với Hội đồng Thi đua-
Khen thưởng thành phố các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm 
quyền của UBND thành phố và cấp Nhà nước cho các tập thể thuộc quận.  

Điều 19. Thời gian trình hồ sơ đề nghị UBND quận khen thưởng 
Các cơ quan quận trình hồ sơ đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền của UBND 

thành phố, theo thời gian sau đây: 
1. Khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất và khen thưởng không thường xuyên: 

các ngày làm việc trong tuần. 
2. Khen thưởng thường xuyên: 
a) Chậm nhất ngày 5 tháng 11 hàng năm, trình hồ sơ đề nghị khen thưởng Giấy 

khen về thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và 03 nhiệm 
vụ trọng tâm (đối với các đơn vị được UBND quận giao 03 nhiệm vụ trọng tâm hàng 
năm); 

b) Từ tháng 12 năm trước đến tháng 01 năm sau, trình hồ sơ khen thưởng các cá 
nhân, tập thể trực thuộc các cơ quan quận phục vụ tổng kết công tác năm;  



 CÔNG BÁO/Số 43 + 44 + 45/Ngày 20-12-2007 47 

c) Trước ngày 20 tháng 4, trình hồ sơ khen thưởng học sinh thuộc Ngành Giáo 
dục và Đào tạo; 

d) Trước ngày 20 tháng 9, trình hồ sơ khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên 
và các tập thể thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo (khen thưởng thành tích năm học 
trước). 

Điều 20. Thời gian trình hồ sơ đề nghị UBND thành phố khen thưởng 
Các cơ quan thuộc quận trình hồ sơ đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền của 

UBND thành phố, theo thời gian sau đây: 
1. Khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất và khen thưởng không thường xuyên: 

các ngày làm việc trong tuần. 
2. Khen thưởng thường xuyên: 
a) Chậm nhất ngày 15 tháng 11 hàng năm, trình hồ sơ đề nghị khen thưởng Cờ thi 

đua và Bằng khen về thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 
và 03 nhiệm vụ trọng tâm (đối với các đơn vị được UBND thành phố giao 03 nhiệm 
vụ trọng tâm hàng năm); 

b) Từ tháng 12 năm trước đến tháng 01 năm sau, trình hồ sơ khen thưởng các cá 
nhân, tập thể trực thuộc các cơ quan thành phố và một số cơ quan trung ương có điều 
kiện tổng kết công tác năm;  

c) Từ tháng 01 đến tháng 02, trình hồ sơ khen thưởng các đơn vị thành viên của 
các khối thi đua và các cơ quan trung ương còn lại (khen thưởng thành tích năm trước); 

d) Trước ngày 01 tháng 5, trình hồ sơ khen thưởng học sinh thuộc Ngành Giáo 
dục và Đào tạo; 

đ) Trước ngày 01 tháng 10, trình hồ sơ khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên 
và các tập thể thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo (khen thưởng thành tích năm học 
trước). 

 

Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 21. Các cơ quan thuộc quận trình hồ sơ đề nghị khen thưởng, hồ sơ đăng ký 
thi đua, hồ sơ đề nghị hiệp y khen thưởng cho UBND quận qua Thường trực Hội đồng 
TĐKT quận.    

Điều 22. Thủ trưởng các phòng ngành của quận và Chủ tịch UBND các phường 
có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này.  

Điều 23. Trách nhiệm của Thường trực Hội đồng TĐKT quận 
1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm 

túc Quy chế này và báo cáo tình hình cho UBND quận; 
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2. Tham mưu tổ chức quán triệt Quy chế này trong đội ngũ cán bộ làm công tác 
thi đua, khen thưởng. Xây dựng chế độ giao ban định kỳ với đội ngũ cán bộ làm công 
tác thi đua, khen thưởng để nắm tình hình, trao đổi kinh nghiệm, điều chỉnh những sai 
sót trong nghiệp vụ nhằm thực hiện thống nhất theo qui định;   

Điều 24. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu có gì vướng mắc, 
các đơn vị kịp thời phản ảnh về Thường trực Hội đồng TĐKT quận để tổng hợp báo 
cáo UBND quận xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với qui định của pháp luật và 
thực tiễn phong trào thi đua của quận./. 

 
 
 
 

 
 

                                                  
 
 
 
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Đăng Hùng 
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VĂN BẢN KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

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

Số: 9538/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2007 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố Đà Nẵng 
về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước 

  
 

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; 
Căn cứ Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; 

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Thành uỷ Đà 
Nẵng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ 
máy nhà nước; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy 
mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

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 

________________________________________________ 
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 9538/QĐ-UBND 
ngày 03 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

_________________________________________ 
 

I. MỤC TIÊU 
Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan hành chính nhà nước ở thành 

phố Đà Nẵng trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khoá X nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng 
bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực; hệ thống các 
cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh 
và bền vững của thành phố.  

 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 
Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được 

phân công, trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện cần tập 
trung chỉ đạo tổ chức triển khai những nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính  
Các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp để ban hành các văn 

bản về các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cải cách 
hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, đề 
cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trước cấp uỷ đảng trong 
triển khai cải cách hành chính. 

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế 
a) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật của thành phố, xây dựng chương trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật hàng năm.  

b) Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm 
pháp luật. 
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c) Xây dựng Đề án về cơ chế huy động sự tham gia của nhân dân vào quá trình 
xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân thành phố. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính - khâu đột phá của cải cách 
hành chính 

a) Tiếp tục thực hiện việc đơn giản hoá thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết 
định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 và Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 
07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, thường xuyên rà soát văn bản quy 
phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhằm tinh gọn thủ 
tục hành chính; chủ động đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định không còn 
phù hợp; sửa đổi, bổ sung Đề án Cải cách thủ tục hành chính của từng đơn vị; xử lý 
nghiêm những đơn vị, cán bộ, công chức tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, trái 
thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân; 

b) Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong 
việc cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các sai phạm 
trên lĩnh vực hành chính, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các văn bản về cải cách hành 
chính của Chính phủ và thành phố ban hành; 

c) Công bố công khai các thủ tục (các loại giấy tờ, biểu mẫu) và quy trình giải 
quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định để tổ chức, công dân 
biết và thực hiện thuận lợi; 

d) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị hoạt động trong 
các lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân như: đăng ký 
kinh doanh, thuế, cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải 
tỏa, bồi thường, bố trí tái định cư, cấp điện, cấp nước, khám chữa bệnh, bảo hiểm  xã 
hội, bảo hiểm y tế, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, đăng kiểm…; 

đ) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 
liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước và mở rộng áp dụng tại các đơn vị sự 
nghiệp; 

e) Nghiên cứu xây dựng mô hình Trung tâm dịch vụ hành chính công tại các quận, 
huyện và mô hình Trung tâm giao dịch “một cửa” toàn thành phố khi hoàn thành việc 
xây dựng Trung tâm Hành chính thành phố. 

4. Về tổ chức bộ máy 
a) Triển khai sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X); 
b) Phát huy vai trò của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội phục vụ công 

cuộc phát triển và xây dựng thành phố; 
c) Các ngành chủ động rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, tham mưu UBND thành 

phố đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực quản lý chuyên ngành;  
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d) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình ban hành quyết định hành chính của cơ quan 
hành chính nhà nước; 

đ) Xây dựng Đề án thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trình Chính 
phủ; 

e) Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước. 
5. Về công tác cán bộ: 
a) Xây dựng các chính sách thực hiện nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán 

bộ, công chức phường, xã; 
b) Triển khai thực hiện cơ cấu, tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức, viên 

chức do Bộ Nội vụ ban hành; 
c) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế kiểm tra kiến thức công chức, viên chức 

trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và phường, xã; 
d) Đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức; 
đ) Mở rộng triển khai việc thi tuyển một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy hành 

chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của thành phố; 
e) Nghiên cứu chính sách sử dụng đối với đối tượng theo chính sách thu hút nguồn 

nhân lực của thành phố, đối tượng đã được cử đi đào tạo theo chương trình đào tạo 100 
thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài và Đề án 32 nhằm phát huy hiệu quả; 

g) Đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên 
nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức; 

h) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng và áp dụng chế độ thanh 
tra, kiểm tra công vụ ở các cấp, kể cả trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

6. Cải cách tài chính công 
a) Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 

của Chính phủ Quy định Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 
kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-
CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định Quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự 
nghiệp công lập; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính 
phủ Quy định Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ 
công tập. 

b) Triển khai thực hiện cổ phần hoá một số đơn vị sự nghiệp công lập để sớm thực 
hiện thí điểm cổ phần hoá một số đơn vị sự nghiệp công lập hoặc chuyển sang doanh 
nghiệp nhà nước.  

7. Hiện đại hoá hành chính 
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a) Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp: 

- Xây dựng và thực hiện các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 
điều hành, trong giao dịch trực tuyến với nhân dân, doanh nghiệp tại các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp;  

- Từng đơn vị chủ động ứng dụng và thực hiện mô hình “văn phòng không giấy”;  
- Hoàn thành cơ bản các đơn vị thí điểm về công sở điện tử, bệnh viện điện tử, 

trường học điện tử và mở rộng ra các đơn vị khác; 
- Hoàn thành việc kết nối hệ thống mạng tin học diện rộng từ UBND thành phố 

đến các sở, ban, ngành, quận, huyện và mở rộng đến phường, xã… 
b) Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-

2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Khuyến khích và nghiên 
cứu áp dụng tại UBND các phường, xã. 

8. Tăng cường công tác kiểm tra, tuyên tuyền về cải cách hành chính  
a) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20/10/2004 “về việc tăng 

cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết chống các hành vi quan liêu, 
tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiện, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân của 
cán bộ, công chức các cấp”, Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 14/4/2004 “về tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực” của Ban Thường vụ 
Thành uỷ và các văn bản chỉ đạo công tác cải cách hành chính; 

b) Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra, ngăn 
ngừa, phòng chống các hiện tượng quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà, 
tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

c) Nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về công tác cải cách 
hành chính bằng nhiều hình thức; tăng cường giới thiệu các hoạt động và kết quả công 
tác cải cách hành chính của thành phố trên báo, trang thông tin điện tử của thành phố; 

d) Tăng cường đối thoại trực tuyến với công dân và doanh nghiệp. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động và Phụ lục 

kèm theo về những công việc cần triển khai thực hiện, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã 
được phân công, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện trực tiếp chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của đơn vị mình, báo cáo 
Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 31 tháng 12 năm 2007; trên cơ sở đó, cụ thể hoá 
thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm. Đối với những nhiệm vụ không 
phải triển khai theo các đề án, chương trình, cần tổ chức triển khai ngay để bảo đảm 
thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả những nội dung của Chương trình hành động. 
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2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập 
trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình 
hành động này; định kỳ vào ngày 15 tháng 11 hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND thành 
phố tình hình thực hiện. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu thấy cần 
sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, các sở, ban, ngành, Ủy ban 
nhân dân các quận, huyện chủ động báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết 
định. 

4. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, theo 
dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này của các đơn vị, định 
kỳ báo cáo và kiến nghị với UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về các biện 
pháp cần thiết bảo đảm Chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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Phụ lục 
Những công việc cần triển khai thực hiện 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 9538/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố) 
 

STT Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan  
phối hợp Sản phẩm Thời gian 

hoàn thành 
1 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính 

 Tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp để ban hành 
các văn bản về các chủ trương, biện pháp, chương 
trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cải cách hành 
chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tăng 
cường công tác kiểm tra, đề cao trách nhiệm người 
đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trước cấp 
uỷ đảng trong triển khai cải cách hành chính. 

Các sở, ban, 
ngành, UBND 
quận, huyện 

 Văn bản của cấp 
uỷ đảng 

Thường 
xuyên 

2 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế 

2.1 Xây dựng chương trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật hàng năm. 

 Các Sở, ban, 
ngành, UBND 

các quận, 
huyện 

UBND thành phố 
ban hành Chương 
trình xây dựng 
pháp luật hàng nă
m  

Hàng năm 

2.2 Xây dựng Đề án về cơ chế huy động sự tham gia 
của nhân dân vào quá trình xây dựng, ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân thành phố. 

 Các Sở, ban, 
ngành, UBND 

các quận, 
huyện 

UBND TP phê 
duyệt Đề án và 

ban hành KH triển 
khai 

Quý 
III/2008 

3 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính - khâu đột phá của cải cách hành chính 
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3.1 Tiếp tục thực hiện việc đơn giản hoá thủ tục hành 
chính theo quy định tại Quyết định số 30/QĐ-TTg 
ngày 10/01/2007 và Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg 
ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ, thường 
xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên 
quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhằm 
tinh gọn thủ tục hành chính; chủ động đề nghị sửa 
đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định không còn 
phù hợp; sửa đổi, bổ sung Đề án Cải cách thủ tục 
hành chính của từng đơn vị; nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của cơ chế “một cửa”, “một cửa 
liên thông”. 

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các  
quận, huyện 

Sở Nội vụ - Đề xuất, kiến 
nghị Trung ương 
sửa đổi, bãi bỏ các 
thủ tục hành chính 
được quy định tại 
các văn bản của 
Trung ương; 
- Quyết định tự 
sửa đổi, bãi bỏ của 
Uỷ ban nhân dân 
thành phố, các sở, 
ban, ngành, quận, 
huyện  

Thường 
xuyên 

 

3.2 Tổ chức thực hiện và từng bước hoàn thiện cơ chế 
“một cửa liên thông” tại 100% UBND các phường, 
xã.  

UBND các 
quận, huyện, 
phường, xã  

Sở Nội vụ, Sở 
Lao động - 

Thương binh 
và Xã hội, Sở 
Tài nguyên và 
Môi trường. 

Tổ chức thực hiện 
cơ chế “một cửa 
liên thông” tại 
100% UBND các 
phường, xã. 

Quý I/2008 

3.3 Xây dựng Quy định và triển khai thực hiện cơ chế 
“một cửa liên thông” trong việc thẩm định, phê 
duyệt các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng nguồn 
vốn từ ngân sách và mở rộng thêm một số lĩnh vực 
khác kể cả các đơn vị sự nghiệp. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư và 

các Sở chuyên 
ngành có liên 

quan  

Sở Nội vụ 
 

UBND thành phố 
ban hành Quyết đ
ịnh triển khai 

Quý II/2008 

3.4 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại 
các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực thường 
xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân 

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 

 Báo cáo định kỳ. Thường 
xuyên 
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dân như: đăng ký kinh doanh, thuế, cấp giấy phép 
xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải 
tỏa, bồi thường, bố trí tái định cư, cấp điện, cấp 
nước, khám chữa bệnh, bảo hiểm  xã hội, bảo hiểm 
y tế, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, đăng 
kiểm… 

quận, huyện 
và các đơn vị 
có liên quan 

 
3.5 

Nghiên cứu xây dựng mô hình Trung tâm dịch vụ 
hành chính công tại các quận, huyện. 

UBND các 
quận, huyện 

Sở Nội vụ và 
các đơn vị liên 

quan 

Thành lập các 
Trung tâm dịch vụ 
hành chính công 
tại các quận, 
huyện 

2
0
0
9 

 
 

3.6 
Nghiên cứu mô hình Trung tâm giao dịch “một 
cửa” toàn thành phố khi hoàn thành việc xây dựng 
Trung tâm Hành chính thành phố 

Sở Nội vụ Các đơn vị 
liên quan 

 2
0
1
0 

 
 

3.7 

Tổ chức điều tra lấy ý kiến người dân và doanh 
nghiệp về mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành 
chính công của các cơ quan hành chính nhà nước 
theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của 
UBND thành phố. 

UBND 
phường, xã, 
quận, huyện 

và các sở, ban, 
ngành liên 

quan 

Sở Nội vụ Từng đơn vị tổ 
chức thực hiện và 
báo cáo kết quả 
điều tra. 

Thực hiện đ
ịnh kỳ hàng 

năm 
 

4 Về tổ chức bộ máy 
4.1 Triển khai sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị 

quyết Trung ương 5 (khoá X). 
Sở Nội vụ Các sở, ban, 

ngành, UBND 
các quận, 

huyện. 
 

 Quý I/2008 



58 CÔNG BÁO/Số 43 + 44 + 45/Ngày 20-12-2007  

4.2 Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp.  
 

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện 

Các đơn vị 
liên quan 

 
 

2008 

 
4.3 

Phát huy vai trò của Viện Nghiên cứu phát triển 
kinh tế - xã hội phục vụ công cuộc phát triển và xây 
dựng thành phố  

Viện Nghiên 
cứu phát 

triển kinh tế 
- xã hội  

Các đơn vị 
liên quan 

 2008-2009 

 
4.4 

Các ngành chủ động rà soát lại chức năng, nhiệm 
vụ, tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh phân 
cấp quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực quản lý 
chuyên ngành 

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện 

  Thường 
xuyên 

4.5 Hoàn thiện quy trình ban hành quyết định hành 
chính của cơ quan hành chính nhà nước 

Sở Tư pháp Các sở, ban, 
ngành, UBND 

các quận, 
huyện. 

 

 Quý 
IV/2009 

 
 

4.6 

Tham mưu ban hành Quyết định thay thế Quyết 
định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 20/5/2005 của 
UBND thành phố Quy định về quản lý tổ chức, bộ 
máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý 
doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Đà 
Nẵng quản lý. 

 Các sở, ban, 
ngành, UBND 

các quận, 
huyện 

  

4.7 Xây dựng Đề án thực hiện thí điểm mô hình chính 
quyền đô thị trình Chính phủ. 

Ban Chỉ đạo Các sở, ban, 
ngành có liên 

quan 

Đề án trình Chính 
phủ 
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5 Về công tác cán bộ 
 

5.1 
Xây dựng các chính sách thực hiện nâng cao trình 
độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức 
phường, xã. 

 UBND các 
quận, huyện 

Quyết định UBND 
thành phố 

Quý II/2008 

 
5.2 

Triển khai thực hiện cơ cấu, tiêu chuẩn, chức danh 
cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban 
hành. 

Sở Nội vụ Các sở, ban, 
ngành, UBND 

các quận, 
huyện 

 Quý I/2009 

 
5.3 

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế kiểm tra 
kiến thức công chức, viên chức trong các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp và phường, xã. 

Sở Nội vụ Các sở, ban, 
ngành, UBND 

các quận, 
huyện 

 - QĐ của UBND 
TP 
- Tổ chức thực 
hiện 

Quý I/2008 
 

Hàng năm 

 
5.4 

Đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, công 
chức 

Sở Nội vụ Các sở, ban, 
ngành, UBND 

các quận, 
huyện 

 Thường 
xuyên 

 
5.5 

Mở rộng triển khai việc thi tuyển một số chức danh 
lãnh đạo trong bộ máy hành chính nhà nước và các 
đơn vị sự nghiệp của thành phố. 

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện  

Sở Nội vụ  Tháng 
6/2008 

 
 

5.6 

Triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác 
theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 
của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công 
tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

Sở Nội vụ Các sở, ban, 
ngành, UBND 

các quận, 
huyện 

 2008 
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đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đề xuất thời 
hạn nhiệm kỳ cho cán bộ lãnh đạo các cấp.  

 
5.7 

Tham mưu ban hành Quyết định thay thế Quyết 
định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 của 
UBND thành phố về chính sách khuyến khích CB, 
CC, VC nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc. 

 Các sở, ban, 
ngành, UBND 

các quận, 
huyện 

 Quý I/2008 

5.8 Triển khai thực hiện chương trình đào tạo 100 thạc 
sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài. 

 Các sở, ban, 
ngành, UBND 

các quận, 
huyện 

 2008 -2010 

 
5.9 

Nghiên cứu chính sách sử dụng đối với đối tượng 
theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của thành 
phố, đối tượng đã được cử đi đào tạo theo chương 
trình đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài và Đ
ề án 32 nhằm phát huy hiệu quả.  

 Các đơn vị 
liên quan 

 2008 

 
5.10 

Đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng theo hướng chuyên nghiệp cho đội ngũ cán 
bộ, công chức. 

Sở Nội vụ Các cơ sở đào 
tạo 

 Quý I/2008 

5.11 Triển khai thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động 
thanh tra công vụ. 

 Các sở, ban, 
ngành, UBND 

các quận, 
huyện 

UBND TP ban 
hành Quy chế.  

Quý II/2008 

6 Cải cách tài chính công 
 

6.1 
Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 
17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 

Các sở, ban, 
ngành, 

Sở Tài chính, 
Sở Khoa học 

và Công nghệ,  

Báo cáo thực hiện 
6 tháng, hàng năm 

Thường 
xuyên 
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quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; 
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của 
Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 
chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 
Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

UBND các 
quận, huyện 

 
 

Sở Nội vụ 

 
6.2 

Triển khai thực hiện cổ phần hoá một số đơn vị sự 
nghiệp công lập để sớm thực hiện thí điểm cổ phần 
hoá một số đơn vị sự nghiệp công lập hoặc chuyển 
sang doanh nghiệp nhà nước 

Các sở, ban, 
ngành 

Sở Tài chính, 
Sở Nội vụ 

Quyết định của 
UBND thành phố 

Quý 
III/2008 

7 Hiện đại hoá nền hành chính 
 

7.1 
Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 vào hoạt động 
của các cơ quan hành chính nhà nước. Khuyến 
khích và nghiên cứu áp dụng tại UBND các 
phường, xã. 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ  

Các sở, ban, 
ngành, UBND 

các quận, 
huyện 

 2008-2010 

 
7.2 

Tổ chức thực hiện mô hình “văn phòng không 
giấy”. 
 

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện 

Các đơn vị 
liên quan 

Báo cáo định kỳ 
kết quả thực hiện. 

2008-2010 

 
7.3 

Hoàn thành việc kết nối hệ thống mạng tin học diện 
rộng từ UBND thành phố đến các sở, ban, ngành, 
quận, huyện và mở rộng đến phường, xã. 

Sở Bưu 
chính, Viễn 

thông 

Văn phòng 
UBND TP, các 

đơn vị liên 
quan 

 2008-2010 
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7.4 

Xây dựng và đưa vào ứng dụng phần mềm dùng 
chung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 
chế một cửa tại tất cả các cấp. 

Sở Nội vụ và 
Trung tâm 
Tin học Bộ 

Nội vụ 

Các sở, ban, 
ngành, UBND 

các quận, 
huyện. 

 2008 
 

 
7.5 

Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trực 
tuyến trong các giao dịch giữa các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp với công dân, tổ chức 

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện 

  2008-2010 

 
7.6 

Hoàn thành cơ bản các đơn vị thí điểm về công sở 
điện tử, bệnh viện điện tử, trường học điện tử và 
mở rộng ra các đơn vị khác. 

Sở Giao thông 
Công chính, 

Bệnh viện Đà 
Nẵng, Trường 
PTTH chuyên 
Lê Quý Đơn 

 
Các đơn vị 
liên quan 

 2009 

 
7.7 

Xây dựng và ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 
(GIS) trong công tác quản lý đô thị. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

Các sở, ngành 
liên quan. 

 2008-2010 

 
 
 

7.8 

Xây dựng Cổng thông tin điện tử của thành phố 
(portal), trong đó bao gồm các dịch vụ phục vụ giữa 
cơ quan nhà nước với công dân (G2C), cơ quan nhà 
nước với doanh nghiệp (G2B), cơ quan nhà nước 
với người lao động (G2E), giữa các cơ quan nhà 
nước với nhau (G2G); tập trung vào 4 đối tượng 
chính, gồm: người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công 
chức và cơ quan nhà nước. 

Văn phòng 
UBND thành 
phố, Sở Bưu 
chính - Viễn 

thông. 
 
 
 

Các đơn vị 
liên quan.. 

 2008-2010 

7.9 Xây dựng Trung tâm hành chính của thành phố. Văn phòng 
UBND TP 

Các sở, ngành 
liên quan. 

 2008-2010 
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8 Công tác kiểm tra, tuyên truyền 
 
 

8.1 

Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách thủ tục 
hành chính; kiểm tra, ngăn ngừa, phòng chống các 
hiện tượng quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây 
phiền hà, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức. 

Sở Nội vụ, 
Tổ giúp việc 
BCĐ CCHC 
thành phố, 
các Sở, ban, 
ngành, 
UBND các 
quận, huyện 

 

Các đơn vị 
liên quan. 

 Thường 
xuyên 

 
 

8.2 

Nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả chương 
trình “chuyên mục cải cách hành chính” trên sóng 
phát thanh, truyền hình của thành phố. Tăng cường 
giới thiệu các hoạt động và kết quả công tác cải 
cách hành chính của thành phố trên báo địa 
phương. 

Đài Phát thanh 
- Truyền hình, 
Báo Đà Nẵng. 

Sở Nội vụ 
 

 Thường 
xuyên 

 
8.3 

Tăng cường đối thoại trực tuyến với công dân và 
doanh nghiệp 

Chủ tịch 
UBND TP, 
quận, huyện; 
Thủ trưởng 
các sở, ban, 
ngành. 

Các cơ quan 
thông tin đại 

chúng. 

 
 

Thường 
xuyên 
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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: 9763/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2007 

 

 
QUYẾT ĐỊNH  

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động  
của Thành ủy Đà Nẵng về Chiến lược biển Việt Nam 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW (khóa X) của Ban chấp hành Trung ương về 
Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; 

Căn cứ Chương trình hành động số 13-Ctr/TU ngày 15 tháng 5 năm 2007 của 
Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương (Khóa 
X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-BTS ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy 
sản (nay là Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) về thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 
Ban chấp hành Trung ương (Khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thủy sản-Nông Lâm, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Đà 
Nẵng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Thủy sản- Nông lâm, 

Chủ tịch UBND các quận; huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc 
UBND thành phố chịu trách nhiện 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 
Thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng 

về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 9763/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố) 

_____________________________________ 

 
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU: 
Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Ban chấp hành 

hành TW Đảng khóa X, Thành Ủy Đà Nẵng đã ban hành Chương trình hành động số 
13-CTr/TU ngày 15 tháng 5 năm 2007 về thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 
2020. 

Để triển khai thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động của Thành Ủy Đà 
Nẵng, UBND thành phố ban hành Kế hoạch này nhằm xác định nhiệm vụ cụ thể của 
các sở, ban, ngành và địa phương trong việc phát huy tiềm năng, lợi thế vùng biển, ven 
biển, kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo vệ an ninh, quốc phòng và chủ quyền vùng 
biển quốc gia, góp phần thực hiện hoàn thành các nội dung của Chiến lược biển Việt 
Nam đến năm 2020 theo Nghị quyết của Ban chấp hành TW Đảng khóa X.  

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU: 
1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết về chiến lược biển Việt Nam 

đến năm 2020 và các luật pháp liên quan về biển. 
1.1. Tập huấn, tuyên truyền cho nhân dân về chiến lược biển và các luật pháp 

liên quan đến biển: 
a. Mục tiêu: 
- Nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của biển và trách nhiệm của mỗi 

người dân trong công tác bảo vệ nguồn tài nguyên, môi trường biển và giữ vững an 
ninh, chủ quyền vùng biển; 

- Có kế hoạch khai thác, quản lý tốt nguồn tài nguyên biển phục vụ cho sự phát 
triển bền vững các lĩnh vực kinh tế biển. 

b. Nội dung:  
- Mở các lớp tập huấn cho ngư dân và cộng đồng dân cư ven biển về luật pháp 

trong nước, công ước quốc tế liên quan đến biển, công tác bảo vệ nguồn nguồn tài 
nguyên biển, ven biển và bảo vệ môi trường biển; 
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- Xây dựng phóng sự, phim tài liệu về tiềm năng, lợi thế và vai trò của kinh tế 
biển đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố;  

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nước và công ước quốc tế về 
biển trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

- Nâng cao năng lực của cán bộ các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ và khai 
thác nguồn tài nguyên biển.  

c. Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm. 
d. Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa thông tin 
e. Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh truyền hình, Báo Đà Nẵng, Sở Thủy sản 

Nông lâm, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Du lịch, Bộ chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng thành phố, UBND các quận, huyện và các tổ chức đoàn thể: 
Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  

1.2.  Xây dựng làng văn hóa nghề cá và mô hình quản lý cộng đồng vùng biển 
ven bờ: 

a. Mục tiêu:  
- Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường 

biển; 
- Tăng cường trách nhiệm và nâng cao vai trò đồng quản lý giữa Nhà nước, tổ 

chức đoàn thể và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ nguồn tài nguyên biển. 
- Khai thác, bảo vệ tốt nguồn lợi thủy sản ven bờ, tăng thu nhập, bảo đảm ổn định 

đời sống cho ngư dân ven biển. 
b.  Nội dung: 
- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ cơ sở về xây dựng mô hình quản lý cộng đồng 

trong bảo vệ, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên biển ven bờ;  
- Xây dựng, hình thành các làng văn hóa nghề cá với các nghề truyền thống và lễ 

hội gắn với văn hóa nghề biển, tạo các sản phẩm du lịch biển dân gian như:câu cá, lặn 
biển, du thuyền...; 

- Xây dựng  mô hình quản lý nghề cá cộng đồng tại các vùng biển tuyến bờ (Liên 
Chiểu, Sơn Trà, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn); 

- Xây dựng quy chế đồng quản lý vùng biển tuyến bờ, phân định rõ chức năng, 
nhiệm vụ của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc quản 
lý, bảo vệ vùng biển tuyến bờ.   

c. Thời gian: 2008 - 2009  
d. Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các quận, huyện 
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e. Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa Thông tin; Sở Tài nguyên & Môi trường,  Sở 
Thủy sản Nông lâm, Sở Du lịch, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các tổ chức đoàn thể: 
Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  

2.  Xây dựng hệ thống cảng biển và kết cấu hạ tầng kinh tế biển. 
2.1. Đầu tư hệ thống hạ tầng cảng biển, tập trung phát triển kinh tế hàng hải: 
a. Mục tiêu: 
- Xây dựng Cảng Đà Nẵng trở thành cụm cảng lớn, hiện đại của miền Trung; 
- Nâng cao năng lực, công suất Cảng, đảm bảo giải quyết 100% khối lượng hàng 

hóa đi và đến Cảng Đà Nẵng;  
- Từng bước phát triển dịch vụ vận tải biển, dịch vụ hàng hải trở thành thế mạnh, 

khâu đột phá trong việc phát triển các lĩnh vực kinh tế khác. 
b. Nội dung: 
- Nâng cấp Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 và đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ để 

phát triển trở thành cảng container, cảng trung chuyển của khu vực, cảng du lịch; 
- Phát triển cảng tổng hợp Thọ Quang và chuẩn bị đầu tư phát triển Cảng Liên 

Chiểu trong giai đoạn 2010 – 2012; 
- Đầu tư, chuyển đổi công năng của Cảng Sông Hàn thành cảng dịch vụ, cảng du 

lịch biển; 
- Phát triển đội tàu vận tải biển trọng tải lớn để thực hiện chức năng vận chuyển 

hàng hóa lớn, vận chuyển container, đồng thời mở rộng, đa dạng hóa loại hình dịch vụ 
hàng hải. 

c. Thời gian thực hiện: 2007 - 2015. 
d. Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông Công chính 
e. Cơ quan phối hợp: Cảng Đà Nẵng, Cảng vụ Đà Nẵng, Sở Kế hoạch & Đầu tư, 

Sở Tài chính, Sở Công nghiệp, Sở Du lịch, Sở Thương mại, Trung tâm xúc tiến đấu tư 
và UBND các quận Hải Châu, Sơn Trà, Liên Chiểu, Thanh Khê.   

2.2. Đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá theo hướng hiện đại, văn minh: 
a. Mục tiêu: 
- Đầu tư đồng bộ hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá để đẩy mạnh phát triển khai 

thác xa bờ, gắn khai thác với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản;  
- Từng bước đẩy mạnh phát triển xa bờ và thu hút nguồn nguyên liệu phục vụ chế 

biến xuất khẩu.  
b. Nội dung: 
- Đầu tư, di chuyển Cảng cá Thuận Phước về tại Khu Âu thuyền Thọ Quang; 
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- Xây dựng Chợ đầu mối thủy sản, Trung tâm huấn luyện nghề cá khu vực miền 
Trung tại Đà Nẵng;  

- Đầu tư xây dựng Trạm thông tin liên lạc, trạm cảnh báo biển để thực hiện tốt 
công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển; 

- Quy hoạch, xây dựng Khu trú bão, neo đậu tàu thuyền công suất 600 Cv tại cửa 
sông Hàn; 

- Đầu tư, củng cố, bảo vệ, nâng cấp hệ thống đê biển theo Quyết định số 
58/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;  

- Hoàn thiện các tuyến đường phục vụ cho vận tải và thu hút hàng hoá theo tuyến 
hành lang kinh tế Đông Tây nhằm nâng cao khả năng thu hút hàng hoá vào cụm cảng 
Đà Nẵng.  

c. Thời gian thực hiện: 2007 – 2015. 
d. Cơ quan chủ trì: Sở Thuỷ sản Nông lâm 
e. Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở 

Công nghiệp, Sở Du lịch, Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND các quận, huyện.   
2.3. Quy hoạch, hình thành các khu đô thị, các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp ven biển: 
a. Mục tiêu: 
- Khai thác tiềm năng, lợi thế khu vực ven biển để tập trung phát triển đô thị trong 

tương lai, tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - văn hoá – xã hội của khu vực ven 
biển; 

- Hình thành các cụm công nghiệp biển gắn với các khu công nghiệp tập trung, hệ 
thống hạ tầng của thành phố để hướng mạnh vào công nghiệp chế biến và xuất khẩu 
của thành phố.    

b. Nội dung: 
- Rà soát, sắp xếp lại hệ thống các khu, cụm công nghiệp hiện có, hình thành các 

khu công nghiệp mới nhằm chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghệ 
cao, đẩy mạnh xuất khẩu;  

- Hình thành mạng lưới các khu đô thị ven biển để thúc đẩy kinh tế - xã hội của 
thành phố, đặc biệt là khu vực ven biển.  

c. Thời gian thực hiện: 2008 - 2010 
d. Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng  
e. Cơ quan phối hợp: Sở Công nghiệp, Sở Du lịch, Sở Giao thông Công chính, Sở 

Kế hoạch & Đầu tư, Trung tâm xúc tiến đầu tư và UBND các quận, huyện.   
3. Phát triển du lịch biển chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. 
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3.1. Xây dựng chương trình phát triển sản phẩm văn hóa du lịch biển đặc thù, 
chất lượng cao. 

a. Mục tiêu: 
- Phát huy tiềm năng lợi thế biển trong phát triển du lịch; 
- Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển, tạo sản phẩm du lịch biển độc đáo, 

có tính đặc thù cao để thu hút du khách. 
b. Nội dung: 
- Rà soát, sắp xếp lại hệ thống các lĩnh vực, loại hình du lịch biển; 
- Nghiên cứu và đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển tiềm năng, lợi thế của 

biển trong phát triển du lịch; 
- Đề xuất và triển khai phát triển các sản phẩm du lịch biển, loại hình du lịch gắn 

với tiềm năng, lợi thế về biển của thành phố; 
- Thực hiện các mô hình chuyển đổi nghề cá ven bờ sang tổ chức dịch vụ  phục 

vụ khách du lịch; 
- Xây dựng các mô hình làng nghề nuôi thuỷ đặc sản nước ngọt theo tiêu chuẩn 

sạch, tạo sản phẩm phục vụ du khách tham quan du lịch làng quê;  
- Xây dựng tuyến đường Sơn Trà - Điện Ngọc (đoạn từ Nguyễn Văn Thoại đến 

Phạm Văn Đồng) thành tuyến đường kiểu mẫu; 
- Nghiên cứu, đề xuất các hình thức tuyên truyền, quảng bá du lịch biển hiệu quả. 
c. Thời gian thực hiện:  2008 - 2010 
d. Cơ quan chủ trì: Sở Du lịch   
e. Cơ quan phối hợp: Sở Thủy sản Nông lâm, Sở Thương mại, Cảng Đà Nẵng, Sở 

Công nghiệp, Giao thông công chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hoá Thông tin, Sở Thể 
dục thể thao, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, 
Đài PTTH Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng và UBND các quận, huyện.  

3.2. Xây dựng Dự án Khu Bảo tồn thiên nhiên rừng biển tại khu vực Bán đảo 
Sơn Trà - Nam Hải Vân: 

a.  Mục tiêu: 
- Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ven bờ, cụ thể là các rạn san khô, thảm cỏ biển và các 

hệ sinh thái tại vùng biển ven bờ Nam Hải Vân – Sơn Trà; 
- Bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật biển và nguồn tài nguyên rừng, hình thành 

khu bảo tồn thiên nhiên đặc thù của thành phố. 
b. Nội dung: 
- Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên sinh vật rừng, biển tại khu vực; 
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- Phân chia các vùng để thực hiện quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt và khai thác phục 
vụ phát triển du lịch; 

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách trong bảo vệ, phát triển nguồn lợi 
thủy sản ven bờ và nguồn tài nguyên rừng tuyến Nam Hải Vân, Sơn Trà.. 

c. Thời gian thực hiện: 2008 - 2009 
d. Cơ quan chỉ trì: Sở Thủy sản Nông lâm 
e. Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên & Môi trường, 

Sở Du lịch, Sở Kế hoạch & Đầu tư và UBND các quận Sơn Trà, Liên Chiểu.    
3.3. Xây dựng Công viên tri thức Biển Đông: 
a. Mục tiêu: 
- Khai thác nguồn tài nguyên đa dạng sinh học và môi trường sinh thái nhiệt đới 

của biển, sông ngòi, đầm hồ,… để hình thành một điểm du lịch sinh thái sống động, 
độc đáo; 

- Tạo sản phẩm du lịch mang tính cạnh tranh cao, khai thác tiềm năng, lợi thế về 
biển của thành phố. 

b. Nội dung: 
- Xây dựng khu công viên đặc trưng của thành phố Đà Nẵng để phục vụ du lịch, 

nghỉ ngơi, thư giãn,… nhằm thu hút khách đến tham quan; 
- Phổ biến, tuyên truyền về văn hoá biển, sản phẩm biển, ứng dụng khoa học công 

nghệ cao liên quan đến biển; 
- Tạo một số sản phẩm, loại hình du lịch đặc trưng để thu hút khách du lịch.  
c. Thời gian thực hiện: 2009 - 2010 
d. Cơ quan chủ trì: Sở Du lịch  
e. Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên & Môi trường, 

Sở Văn hoá Thông tin, Sở Kế hoạch & Đầu tư, UBND các quận, huyện.   
4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thủy sản theo hướng phát huy tiềm năng, thế 

mạnh của biển. 
4.1. Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2010, định 

hướng đến năm 2020 (Theo Quyết định 131/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ): 

a. Mục tiêu: 
- Bảo vệ, bảo tồn đa dạng thuỷ sinh vật, bảo vệ các hệ sinh thái nước ngọt, nước 

lợ và nước mặn; 
- Phát triển nghề cá theo hướng bền vững, gắn khai thác với bảo vệ nguồn lợi thuỷ 

sản; 
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- Tăng cường, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển nguồn 
lợi thuỷ sản, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ từ thành phố đến quận, huyện và xã, 
phường.  

b. Nội dung: 
- Đẩy mạnh khai thác hải sản bền vững theo hướng đẩy mạnh khai thác xa bờ, hạn 

chế khai thác ven bờ, gắn khai thác với bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản, bảo tồn đa 
dạng sinh học biển ven bờ; 

- Hình thành các vùng nuôi tập trung nước ngọt, các làng chuyên canh cá tại Hoà 
Khương, Hoà Phong hướng mạnh vào xuất khẩu;    

- Xây dựng các Khu bảo tồn biển, ứng dụng các mô hình quản lý tiên tiến trong 
công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 

c. Thời gian thực hiện: 2007 
d. Cơ quan chỉ trì: Sở  Thủy sản Nông lâm 
e. Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Khoa học & Công nghệ,  

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND các quận, huyện.   
4.2.  Chương trình chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác, tàu thuyền theo hướng 

bền vững, kết hợp bảo đảm an ninh vùng lãnh hải: 
a.  Mục tiêu: 
- Điều chỉnh cơ cấu tàu thuyền, nghề khai thác phù hợp giữa cường lực khai thác 

và hiện trạng nguồn lợi ở từng vùng biển nhằm phát triển nghề cá bền vững. Gắn khai 
thác với bảo vệ, phát triển nguồn lợi hải sản, bảo vệ an ninh chủ quyền lãnh hải quốc 
gia; 

- Giảm tàu khai thác ven bờ công suất dưới 20 Cv từ 620 chiếc năm 2007 xuống 
còn 500 chiếc vào năm 2010 và đến năm 2020 cơ bản không còn tàu công suất dưới 20 
Cv.  

b.  Nội  dung: 
- Đánh giá hiện trạng cơ cấu tàu thuyền, cơ cấu nghề khai thác trên địa bàn thành 

phố; 
- Đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ nâng cấp, cải hoán tàu, chuyển đổi nghề 

khai thác, giảm cường lực khai thác vùng gần bờ, phát triển khai thác xa bờ; 
- Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với các tàu công suất nhỏ dưới 30 Cv, các tàu khai 

thác ven bờ; 
- Hình thành các đội tàu khai thác vùng biển xa bờ và đội tàu dân quân biển; 
- Đẩy mạnh công tác khuyến ngư, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, công 

nghệ trong khai thác, chế biến và bảo quản sản phẩm. 
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c. Thời gian thực hiện: 2008 - 2020 
d. Cơ quan chủ trì: Sở  Thủy sản Nông lâm 
e. Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Văn hóa thông tin, Sở Tài nguyên & Môi 

trường, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ 
huy quân sự và UBND các quận, huyện.   

4.3. Chương trình chế biến xuất khẩu thành phố đến năm 2015, định hướng 
đến năm 2020: 

a.  Mục tiêu: 
- Tăng nguồn thu ngoại tệ xuất khẩu thuỷ sản cho thành phố; 
- Tạo động lực để thúc đẩy các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng phát triển theo hướng 

bền vững, chất lượng cao; 
- Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói giảm 

nghèo. 
b.  Nội dung: 
- Rà soát lại năng lực và hiện trạng các cơ sở chế biến trên địa bàn thành phố; 
- Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy 

móc thiết bị, công nghệ để tăng năng lực chế biến; 
- Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với tiến bộ khoa học công nghệ và các tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng quốc tế để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; 
- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị 

trường và tiếp tục hỗ trợ đối với các sản phẩm chủ lực của thành phố; 
- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp và tay 

nghề cho người lao động; 
- Đề xuất chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu 

thuỷ sản trên địa bàn thành phố. 
c.  Thời gian thực hiện:  2008  
d.  Cơ quan chỉ trì: Sở  Thương mại 
e. Cơ quan phối hợp: Sở Thuỷ sản Nông lâm, Sở Công nghiệp, Sở Lao động 

Thương bình & Xã hội, Sở Khoa học & Công nghệ, UBND các quận, huyện.   
5. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường biển, ven biển, phòng chống thiên 

tai, thảm hoạ. 
5.1. Điều tra, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên biển, ven biển, xây 

dựng quy định quản lý tổng hợp vùng biển ven bờ: 
a. Mục tiêu: 
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- Hạn chế, ngăn ngừa sự gia tăng ô nhiễm và suy thoái môi trường biển, bảo vệ 
và phát triển bền vững các hệ sinh thái biển, ven biển, tạo điều kiện thuận lợi để phát 
triển kinh tế - xã hội của thành phố; 

- Ngăn ngừa, hạn chế sự cố môi trường biển ven bờ, nâng cao năng lực phòng 
tránh, ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu, ngăn chặn trình trạng sử dụng các công cụ, 
phương tiện huỷ diệt nguồn tài nguyên biển, phục vụ cho sự phát triển bền vững.   

b. Nội dung: 
- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, nâng cao chất lượng điều tra, quan trắc, 

dự báo về tài nguyên, môi trường biển phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội thành phố 
và bảo vệ an ninh, quốc phòng; 

- Phòng ngừa, kiểm soát các hoạt động ô nhiễm môi trường biển, ven biển: kiểm 
tra, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiêm môi trường biển, xử lý các nguồn nước thải ra 
biển từ các cơ sở sản xuất, cơ sở nuôi trồng, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 
các hoạt động khai thác khoáng sản trên biển, ven biển; 

- Thực hiện các biện pháp giám sát, phòng tránh thiên tai, xói lở bờ biển, sạt lở 
ven biển: Kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận tải biển, ven biển, thực hiện các dự 
án đê kè biển, trồng cây chắn sóng, chắn cát,…    

c.  Thời gian thực hiện: 2008 - 2010 
d.  Cơ quan chủ trì: Sở  Tài nguyên và Môi trường 
e. Cơ quan phối hợp: Sở Thuỷ sản Nông lâm, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 

Giao thông Công chính, Sở Công nghiệp, Sở Thương mại, Cảng Đà Nẵng và UBND 
các quận, huyện.   

5.2. Đầu tư hệ thống thông tin quản lý nghề cá, phối hợp thông tin phòng, 
chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn: 

a. Mục tiêu: 
- Nâng cao năng lực thông tin liên lạc giữa biển - bờ, thực hiện tốt công tác giám 

sát các hoạt động trên biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu rủi ro trên biển; 
- Tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảo bảo an toàn cho người và phương tiện 

khi hoạt động trên biển. 
b. Nội dung: 
- Đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho Trạm thông tin trên bờ quản lý các 

phương tiện nghề cá, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; 
- Hình thành mạng lưới thông tin liên lạc trên đất liền để kết nối với các tàu khai 

thác thuỷ sản trên biển và các phương tiện đường thuỷ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh 
hải quốc gia, từng bước thực hiện giám sát các hoạt động trên biển. 

c.  Thời gian thực hiện:  2008 - 2009 
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d.  Cơ quan chủ trì: Sở  Bưu chính Viễn thông 
e. Cơ quan phối hợp: Sở Thuỷ sản Nông lâm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ 

chỉ huy quân sự, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông Công chính, Sở Du lịch, 
Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND các quận, huyện.   

6. Tập trung phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục 
vụ phát triển kinh tế biển. 

6.1. Chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ phát triển các lĩnh vực kinh tế 
biển: khai thác, nuôi trồng, bảo quản sau thu hoạch, chế biến, vận tải biển,…: 

a. Mục tiêu: 
- Nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng sản phẩm của các lĩnh vực kinh tế 

biển; 
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến để khai thác, phát huy tiềm năng, lợi 

thế kinh tế biển, góp phần gắn giữa khai thác với bảo vệ nguồn tài nguyên và môi 
trường biển;  

- Có được công nghệ phù hợp và các giải pháp tiên tiến, hợp lý trong các lĩnh vực: 
khai thác, chế biến, nuôi trồng, đóng sửa tàu biển, vận tải biển, bảo vệ môi trường 
biển... để tạo sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao, khai thác hợp lý, hiệu quả tài nguyên 
biển; 

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý nguồn tài nguyên biển 
và các hoạt động trên biển. 

b. Nội dung: 
- Nghiên cứu, đề xuất các mô hình sản xuất hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người 

và phương tiện khi hoạt động trên biển; 
- Triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác, nuôi trồng, chế biến và 

bảo quản sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đẩy mạnh xuất 
khẩu; 

- Nghiên cứu công nghệ chế biến các sản phẩm phế thải trong chế biến thủy sản 
nhằm đem lại hiệu ích cho xã hội và góp phần bảo vệ môi trường; 

- Nghiên cứu các công nghệ khai thác cảng biển, vận chuyển hàng hóa hiện đại, 
đồng bộ để tăng năng lực vận chuyển hàng hóa cho thành phố; 

- Nghiên cứu các giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên biển, 
giải pháp bảo vệ môi trường biển, hạn chế áp lực do các hoạt động kinh tế gây ra; 

- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ và đầu tư xây dựng hệ thống công nghiệp, 
dịch vụ phụ trợ cho hoạt động đánh bắt, chế biến, bảo quản, nuôi trồng thuỷ sản. 

c. Thời gian thực hiện: 2008 -2020 
d. Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học & công nghệ 
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e. Cơ quan phối hợp: Sở Thủy sản Nông lâm, Sở Tài nguyên & môi trường, Sở 
Công nghiệp, Sở Thương mại, Sở Lao động Thương bình & Xã hội, Sở Du lịch và 
UBND các quận, huyện.   

6.2. Dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý tàu cá và tàu khai thác 
trên biển: 

a. Mục tiêu: 
- Quản lý tốt tàu thuyền nghề cá, phục vụ cho việc đăng ký, đăng kiểm và hoạt 

động khai thác trên địa bàn thành phố; 
- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu thuyền khi hoạt động trên biển; 
- Nâng cao năng lực, quản lý điều hành đối với hoạt động thủy sản, làm cơ sở cho 

việc định hướng phát triển khai thác bền vững. 
b. Nội dung: 
- Điều tra hiện trạng tàu thuyền nghề cá trên địa bàn thành phố; 
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý tàu thuyền nghề cá; 
- Đầu tư trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tàu thuyền 

và quản lý hoạt động khai thác trên biển. 
c. Thời gian thực hiện: 2008 -2009 
d. Cơ quan chủ trì: Sở Thuỷ sản Nông lâm 
e. Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Giao thông công chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ 
Chỉ huy quân sự và UBND các quận, huyện.   

6.3. Chương trình đào tạo nguồn nhân lực phát triển các lĩnh vực kinh tế biển:   
a. Mục tiêu: 
- Đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật có đủ trình độ chuyên môn, kiến thức về 

hàng hải, khai thác, kỹ thuật bảo quản sản phẩm, đáp ứng nhu cầu về lao động có kỹ 
thuật cao phục vụ khai thác hải sản xa bờ; 

- Đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực cho lao động các nghề: nuôi trồng, chế biến, 
du lịch biển, vận tải biển, đóng sửa tàu thuyền, cơ khí,... để phục vụ cho các lĩnh vực 
kinh tế biển; 

- Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, các bộ nghiên cứu khoa học đủ mạnh để đáp 
ứng được nhu cầu phát triển đối với các lĩnh vực kinh tế biển; 

- Từ năm 2008, phấn đấu mỗi năm đào tạo, bồi dưỡng 2.000 – 3.000 lao động các 
nghề trên lĩnh vực kinh tế biển. 

b. Nội dung: 
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- Xây dựng, hình thành Trung tâm huấn luyện đào tạo lao động nghề cá cho khu 
vực miền Trung tại thành phố Đà Nẵng; 

- Rà soát, đánh giá lại hiện trạng, số lượng và chất lượng nguồn lao động để làm 
cơ sở, định hướng cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn lao động tránh tình trạng 
đào tạo không phù hợp, gây lãng phí và không đảm bảo an toàn trong sản xuất; 

- Xây dựng, tiêu chuẩn hóa chương trình, nội dung đào tạo phù hợp với yêu cầu 
thực tiễn và quy định của các nước trong khu vực, thế giới; 

- Tổ chức quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống cơ sở dạy nghề có liên quan đến lĩnh 
vực kinh tế biển, tăng cường đầu tư, nâng cấp, nâng cao năng lực các cơ sở dạy nghề, 
khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao tay 
nghề cho người lao động phục vụ phát triển kinh tế biển; 

- Hỗ trợ đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ khai thác cho ngư dân 
thành phố. Đưa chương trình giáo dục quốc phòng vào chương trình đào tạo, tập huấn 
cho ngư dân; 

- Liên doanh, liên kết với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu trong nước và ngoài 
nước để nâng cao tay nghề cho người lao động phục vụ phát triển kinh tế biển. 

c.  Thời gian thực hiện: 2008 -2020 
d.  Cơ quan chủ trì: Sở Lao động Thương binh và xã hội 
e. Cơ quan phối hợp: Sở Thủy sản Nông lâm, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công 

nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, 
Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện.   

7. Tăng cường công tác an ninh, quốc phòng, nâng cao năng lực quản lý Nhà 
nước trên lĩnh vực liên quan đến biển. 

7.1. Xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích ngư dân đánh bắt xa bờ, vừa 
phát triển kinh tế, vừa tham gia phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc phòng, 
vùng biển Tổ Quốc. 

a. Mục tiêu: 
- Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chủ quyền, vùng biển Tổ Quốc, đảm bảo 

an toàn cho ngư dân và các hoạt động khai thác tài nguyên biển; 
- Kết hợp tốt giữa phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh trên biển. 
b. Nội dung: 
- Rà soát lại các chủ trương, chính sách của Nhà nước về khai thác xa bờ; 
- Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ đối với ngư dân thành phố tham gia khai 

thác xa bờ; 
- Đề xuất chính sách hỗ trợ đối với ngư dân tham gia bảo vệ an ninh quốc phòng, 

vùng biển của Tổ Quốc và ngư dân tham gia khai thác tại khu vực đảo Hoàng Sa; 
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- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, các ngành và địa phương trong việc 
củng cố an ninh quốc phòng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước liên quan đến biển. 

c. Thời gian thực hiện:  2008 -2020 
d. Cơ quan chủ trì: Bộ chỉ huy quân sự thành phố 
e. Cơ quan phối hợp: Sở Thủy sản Nông lâm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành 

phố, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính, Sở Giao thông Công 
chính, UBND các quận, huyện.   

7.2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế biển phù hợp với quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2020:  

a. Mục tiêu: 
- Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trên các lĩnh vực kinh 

tế biển để tạo động lực phát triển kinh tế của vùng, của thành phố; 
- Phát triển các lĩnh vực kinh tế biển theo hướng bền vững, đảm bảo phù hợp với 

định hướng, quy hoạch của thành phố, tạo động lực phát triển Đà nẵng trở thành trung 
tâm kinh tế biển của khu vực.    

b. Nội dung: 
- Rà soát, thống kê hiện trạng các lĩnh vực kinh tế biển; 
- Định hướng, quy hoạch phát triển các lĩnh vực kinh tế biển phù hợp với kinh tế 

xã hội thành phố; 
- Xây dựng danh mục dự án ưu tiên đầu tư phục vụ phát triển kinh tế biển.  
c. Thời gian thực hiện:  2008  
d. Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư  
e. Cơ quan phối hợp: Sở Thủy sản Nông lâm, Sở Công nghiệp, Sở Thương Mại, 

Sở Du lịch, Sở Giao thông Công chính, Cục Thống kê, Cảng Đà Nẵng,  Sở Tài nguyên 
& Môi trường, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện.   

7.3. Củng cố, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về biển: 
a. Mục tiêu: 
- Củng cố, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về các lĩnh vực liên quan đến 

biển, tạo sự thống nhất trong quản lý Nhà nước;  
- Tạo điều kiện, hành lang pháp lý để đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh tế 

biển.  
b. Nội dung: 
- Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan đến biển, 

phân định rõ hơn chức năng quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực liên quan đến biển; 
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- Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong quản lý Nhà nước về biển, ven 
biển;  

- Xây dựng các văn bản pháp quy phục vụ cho phát triển kinh tế biển của thành 
phố; 

- Tăng cường, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về phát triển kinh tế biển kết 
hợp với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản. 

c. Thời gian thực hiện: 2007 - 2020  
d. Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ 
e. Cơ quan phối hợp: Sở Thủy sản Nông lâm, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên & Môi 

trường, Sở Giao thông Công chính, UBND các quận, huyện.   
7.4. Tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế nhằm kêu gọi vốn đầu tư phát triển 

kinh tế biển và bảo vệ vững chắc an ninh, quốc phòng vùng biển: 
a. Mục tiêu: 
- Tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế, kết hợp với các nguồn nội lực, thế mạnh 

về biển để tạo sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế biển;  
- Nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của sản phẩm thuỷ sản Đà Nẵng trên thị trường 

thế giới. 
b. Nội dung: 
- Mở rộng hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và thế giới để tìm kiếm 

nguồn vốn đầu tư  xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá, điều tra nguồn lợi ven bờ, chuyển 
giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ kinh tế biển; 

- Xúc tiến đàm phán với các nước để ký kết các hiệp định hợp tác, thoả thuận 
trong việc ký kết, hợp tác về khai thác thuỷ sản, xúc tiến thương mại sản phẩm thuỷ 
sản, giải quyết tranh chấp về biển. 

c. Thời gian thực hiện: Năm 2007 và thường xuyên hằng năm  
d. Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ 
e. Cơ quan phối hợp: Sở Thuỷ sản Nông lâm, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Du lịch, 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư.  
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND 

các quận, huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ được phân công, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động cụ thể của trong kế 
hoạch hằng năm, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện về Văn phòng UBND thành phố 
trước ngày 15/8 hằng năm để Văn phòng UBND thành phố tổng hợp trình Thường trực 
UBND thành phố chỉ đạo thực hiện. 
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2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí để 
thực hiện các nội dung của kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần thấy sửa đổi, bổ sung những nội 
dung, nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch, các sở, Ban, Ngành, địa phương chủ động báo cáo 
Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định. 

4. Giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đôn 
đốc thực hiện các nội dung của kế hoạch, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/9 
hằng năm./.   

 
 
 
 

                                                  
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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PHỤ LỤC 
DANH MỤC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA  

THÀNH ỦY VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM  ĐẾN NĂM 2020 
         (Ban hành kèm theo Quyết định số 9763/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007) 
 

 

TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 
thực hiện 

1 Tổ chức tuyên truyền quán triệt Nghị quyết về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và các luật pháp liên quan 
đến biển 

 
1.1 

Tập huấn, tuyên truyền cho ngư dân về 
chiến lược biển và luật pháp liên quan 
đến biển  

Sở Văn hóa 
Thông tin 

Đài Phát thanh truyền hình, Báo Đà Nẵng, Sở 
Thủy sản Nông lâm, Sở Tài nguyên & Môi 
trường, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Du lịch, Bộ 
chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, UBND các 
quận, huyện và các tổ chức đoàn thể 

Thường 
xuyên hằng 
năm. 

 
1.2 

Xây dựng làng văn hóa nghề cá và mô 
hình quản lý cộng đồng vùng biển ven 
bờ 

Ủy ban nhân 
dân các quận, 
huyện 

Sở Văn hóa Thông tin; Sở Tài nguyên & Môi 
trường,  Sở Thủy sản Nông lâm, Sở Du lịch, Bộ 
chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các tổ chức đoàn thể. 

 
2008-2009  

2 Xây dựng hệ thống cảng biển và kết cấu hạ tầng kinh tế biển 
 
2.1 

Đầu tư hệ thống hạ tầng cảng biển, tập 
trung phát triển kinh tế hàng hải 

Sở Giao thông 
Công chính 
 

Cảng Đà Nẵng, Cảng vụ Đà Nẵng, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Du lịch, 
Thương mại, Trung tâm xúc tiến đầu tư và UBND 
các quận Hải Châu, Sơn Trà, Liên Chiểu, Thanh 
Khê.   

 
 
2007-2015 
 

 
2.2 

Đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá theo 
hướng hiện đại, văn minh 

Sở Thuỷ sản 
Nông lâm 

Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Công nghiệp, Sở Du lịch, 
Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các 
quận, huyện. 

2007–2015 
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TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 
thực hiện 

 
2.3 

Quy hoạch, hình thành các khu đô thị, 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp ven 
biển 

Sở Xây dựng Sở Công nghiệp, Sở Du lịch, Sở Giao thông Công 
chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Trung tâm xúc tiến 
đầu tư và UBND quận, huyện 

2008 -2010 

3 Phát triển du lịch biển chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế 
 
3.1 

Xây dựng chương trình phát triển sản 
phẩm văn hóa du lịch biển đặc thù, chất 
lượng cao 

 
 

Sở Du lịch 

Sở Thủy sản Nông lâm, Sở Thương mại, Cảng Đà 
Nẵng, Sở Công nghiệp, Giao thông Công chính, 
Sở Xây dựng, Sở Văn hoá Thông tin, Sở Thể dục 
thể thao, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, 
Bộ chỉ huy Bộ Đội biên phòng, Đài PTTH Đà 
Nẵng, Báo Đà Nẵng và UBND các quận, huyện 

 
 

2008-2010 
 

 
3.2 

Xây dựng Dự án Khu Bảo tồn thiên 
nhiên rừng biển tại khu vực Bán đảo 
Sơn Trà - Nam Hải Vân 

Sở Thủy sản 
Nông lâm 

Sở Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi 
trường, Du lịch, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Lao 
động Thương bình & Xã hội và UBND các quận, 
huyện.   

 
2008 -2009 

 
3.2 

Xây dựng Công viên tri thức Biển Đông Sở Du lịch  Sở Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên môi 
trường, Văn hoá Thông tin và UBND các quận, 
huyện.   

 
2009 -2010 

4 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thủy sản theo hướng phát huy tiềm năm, thế mạnh của biển  
 
4.1 

Chương trình bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thuỷ sản (Theo Quyết định 
131/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ) 

Sở  Thủy sản 
Nông lâm 

Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Khoa học & 
Công nghệ; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, 
UBND các quận, huyện 

 
2007 

 

 
4.2 

Chương trình chuyển đổi cơ cấu nghề 
khai thác, cơ cấu tàu thuyền khai thác 
theo hướng bền vững 

Sở  Thủy sản 
Nông lâm 
 

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở 
Văn hoá Thông tin, Sở Lao động thương binh và 
xã hội, BCH Bộ đội biên phòng, BCH Quân sự 
và UBND các quận, huyện.   

 
2007-2020 
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4.3 Chương trình chế biến xuất khẩu thành 
phố đến năm 2010, định hướng đến 
năm 2020 

Sở  Thương 
mại 

Sở Thuỷ sản Nông lâm, Sở Công nghiệp, Sở Lao 
động Thương bình & Xã hội, Sở Khoa học & 
công nghệ, UBND các quận, huyện.   

2008 
 

5 Tăng cường công tác bảo vệ môi trường biển, ven biển, phòng chống thiên tai, thảm hoạ 
 
5.1 

Điều tra, xây dựng hệ thống cơ sở dữ 
liệu tài nguyên biển, ven biển, xây dựng 
quy định quản lý tổng hợp vùng biển 
ven bờ 

Sở  Tài nguyên 
và Môi trường 
 

Sở Thuỷ sản Nông lâm, Sở Khoa học công nghệ, 
Sở Giao thông công chính, Sở Du lịch, Sở Công 
nghiệp, Sở Thương mại, Cảng Đà Nẵng và 
UBND các quận, huyện 

 
2008- 2010 
 

 
5.2 

Đầu tư hệ thống thông tin quản lý nghề 
cá, phối hợp thông tin phòng, chống lụt 
bão, tìm kiếm cứu nạn 

Sở Bưu chính 
Viễn thông 
 

Sở Thuỷ sản Nông lâm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng, BCH Quân sự, Sở Khoa học và Công 
nghệ, Sở Giao thông công chính, Sở Du lịch, Sở 
Tài nguyên & Môi trường, UBND các quận, 
huyện.   

 
 
2008 -2009 
 

6 Tập trung phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển 
 
6.1 

Chương trình khoa học công nghệ hỗ 
trợ phát triển các lĩnh vực kinh tế biển: 
khai thác, nuôi trồng, bảo quản sau thu 
hoạch, chế biến, vận tải biển,… 

Sở Khoa học & 
công nghệ 

Sở Thủy sản Nông lâm, Sở Tài nguyên & môi 
trường, Sở Công nghiệp, Sở Thương mại, Sở Lao 
động Thương bình & Xã hội, Sở Du lịch và 
UBND các quận, huyện.   

 
2008 -2020 
 

 
6.2 

Dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến 
trong quản lý tàu cá và tàu khai thác 
trên biển 

Sở Thuỷ sản 
Nông lâm 
 

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên môi 
trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông 
Công chính và UBND các quận, huyện 

 
2008 -2009 

 
6.3 

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực 
phát triển các lĩnh vực kinh tế biển 

Sở Lao động 
Thương binh 
và xã hội 
 

Sở Thủy sản Nông lâm, Nội vụ, Khoa học công 
nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính và UBND các quận, 
huyện.   

 
2008 -2020 
 

7 Tăng cường công tác an ninh, quốc phòng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực liên quan đến biển 
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7.1 

Xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến 
khích ngư dân đánh bắt xa bờ, vừa phát 
triển kinh tế, vừa tham gia phối hợp 
trong công tác bảo vệ an ninh quốc 
phòng, vùng biển Tổ Quốc 

Bộ chỉ huy 
quân sự thành 
phố 
 

Sở Thủy sản Nông lâm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên & 
Môi trường, Sở Tài chính, Sở Giao thông Công 
chính, UBND các quận, huyện 

  
2008-2020  
 

 
7.2 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 
biển phù hợp với quy hoạch phát triển 
kinh tế xã hội thành phố đến năm 2020 

Sở Kế hoạch & 
Đầu tư 

Sở Thuỷ sản Nông lâm, Sở Công nghiệp, Sở 
Thương mại, Sở Du lịch, Sở Giao thông Công 
chính, Cục Thống kê, Cảng Đà Nẵng, Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các 
quận, huyện  

 
 
2008 

 
7.3 

Củng cố, nâng cao năng lực quản lý 
Nhà nước về biển 

Sở Nội vụ 
 

Sở Thủy sản Nông lâm, Sở Tư pháp, Sở Tài 
nguyên & Môi trường, Sở Giao thông Công 
chính, UBND các quận, huyện 

 
2007- 2020  

 
 
7.4 

Tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế 
nhằm kêu gọi vốn đầu tư phát triển kinh 
tế biển và bảo vệ vững chắc an ninh, 
quốc phòng vùng biển 

Sở Ngoại vụ 
 

Sở Thuỷ sản Nông lâm, Sở Kế hoạch & Đầu tư, 
Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu tư 

Năm 2007 
và thường 
xuyên 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: 21/CT-UBND            Đà Nẵng, ngày 28 tháng 11 năm 2007 

 

CHỈ THỊ 
V/v tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg  

ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ 
 
Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 

của Thủ tướng Chính phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND 
các quận, huyện, phường, xã triển khai ngay các công việc sau: 

1. Tiếp tục rà soát và trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ ngay những khoản phí, lệ phí 
không có tên trong danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại Thông tư số 97/2006/TT-
BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính. 

2. Đối với những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhưng chưa được Hội đồng nhân dân thành 
phố Đà Nẵng quyết định thì không được phép thu.  

3. Kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2007 thực hiện miễn các khoản thu huy động, phí 
và lệ phí sau đây:  

a) Khoản thu quỹ phòng, chống thiên tai.  
b) Khoản thu tiền xây dựng trường. 
c) Phí an ninh, trật tự. 
d) Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân:  
- Lệ phí hộ tịch: Đối với khai sinh, kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch cho 

người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch. 
- Lệ phí hộ khẩu, chứng minh nhân dân: Đối với cấp sổ hộ khẩu gia đình, cấp giấy 

chứng nhận nhân khẩu tập thể, cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn, cấp chứng minh 
nhân dân.     

e) Lệ phí địa chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, 
cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình, 
cá nhân tại các quận thuộc thành phố Đà Nẵng. 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, các ngành 
liên quan và UBND các quận, huyện hướng dẫn cụ thể việc miễn, giảm các loại phí, lệ 
phí và các khoản thu nêu trên. 
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4. Đối với các khoản thu huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng 
(kể cả theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm), huy động đóng góp mang 
tính chất xã hội, từ thiện... phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện. Các sở, 
ngành, địa phương không được phát hành văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao 
chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp 
các dịch vụ công mà người dân được hưởng. 

Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã  thực hiện rà soát và bãi bỏ ngay các 
văn bản huy động sự đóng góp của nhân dân không đúng với quy định nêu trên. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu rõ chính 
sách và quy định của pháp luật đối với từng khoản thu phí, lệ phí, các khoản đóng góp 
và giá một số dịch vụ phải trả; thực hiện niêm yết công khai mức thu phí, lệ phí giúp 
cho người dân thực hiện quyền giám sát trong việc thu phí, lệ phí ở địa phương, đơn vị; 
thực hiện công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý các khoản đóng góp của 
nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc huy động và sử dụng các khoản 
đóng góp của nhân dân. 

6. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2007, nếu các sở, ngành và địa phương nào còn thực 
hiện thu các khoản phí, lệ phí không đúng với quy định thì phải chịu trách nhiệm trước 
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.  

7. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và các ngành 
liên quan dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Phí, lệ phí báo 
cáo UBND thành phố trình Chính phủ và đề xuất sửa đổi,  bổ sung những nội dung cần 
thiết (nếu có).  

Sở Tài chính hoàn thành công việc này trong tháng 12 năm 2007. 
8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tổng hợp tình 

hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 
2007 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này báo cáo UBND thành phố trước ngày 15 
tháng 12 năm 2007.   

9. Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện Chỉ thị này./.  

 

 

                                                   
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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