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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN SƠN TRÀ 
_______________________ 

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

Số:  02/2007/QĐ-UBND            Sơn Trà, ngày 21 tháng 3 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Ban hành Qui định quản lý Nhà nước về công tác  

Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Sơn Trà 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 
 

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

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 11 tháng 6 năm 2005;    
Căn cứ Nghị định 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ 

Qui định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 23 tháng 7 nă

m 2004 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà 
nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 20/5/2005 của Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng ban hành qui 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; 

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2006 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc giao UBND quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về giáo dục đối với các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức chính quyền và Trưởng phòng Giáo dục 
và Đào tạo quận Sơn Trà, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định quản lý Nhà nước về Giáo 
dục và Đào tạo trên địa bàn quận Sơn Trà. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Tổ chức chính quyền 

quận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Trưởng các phòng, ngành liên quan, 
Chủ tịch UBND 7 phường, Hiệu trưởng các Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm 
non trên địa bàn quận căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Công Hồ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN SƠN TRÀ 
_______________________ 

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

 
 

QUY ĐỊNH 
Quản lý Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Sơn Trà 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 03 năm 2007  của UBND quận Sơn Trà) 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định trách nhiệm cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về 

Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Sơn Trà.   
Điều 2. Mục tiêu 
1. Bảo đảm tính thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà 

nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Sơn Trà. 
2. Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo phải bảo đảm tổ chức bộ máy và các 

điều kiện cần thiết khác để thực hiện được các công việc được giao. 
3. Xác định cụ thể nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục đào tạo trên địa bàn quận. 

Chương II 
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ  

Điều 3. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của UBND 
quận 

Uỷ ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) quận thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận; chịu trách nhiệm trước UBND thành 
phố về phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận: 

1. Xây dựng các chương trình, mục tiêu, đề án phát triển sự nghiệp giáo dục của 
quận trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; tổ chức và chỉ đạo, kiểm tra việc 
thực hiện các chương trình, đề án giáo dục đã được phê  duyệt; bảo đảm các điều kiện 
về ngân sách và biên chế giáo viên, cơ sở vật chất và kỹ thuật để thực hiện theo qui đ
ịnh của Pháp luật. 

2. Quản lý Nhà nước các Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non trên địa 
bàn quận. 
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3. Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các qui định của Pháp luật về công tác Giáo 
dục và Đào tạo.     

4. Chỉ đạo việc xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn quận và thực hiện 
các qui định về tiêu chuẩn giáo viên, qui chế thi. 

5. Chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, thực hiện cơ chế 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và tổ chức đối với các đơn vị sự nghiệp giáo 
dục của quận theo qui định của Pháp luật. 

6. Thực hiện theo qui định của Chính phủ và hướng dẫn của UBND thành phố về 
mô hình tổ chức bộ máy và khung biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm 
đủ biên chế hành chính cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
được giao.  

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong giáo dục theo qui định của 
Pháp luật. 

8. Quyết định số lượng biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong tổng biên 
chế hành chính của quận. 

Điều 4. Trách nhiệm của Phòng Tổ chức chính quyền quận 
Giúp UBND quận quản lý nhà nước về  giáo dục và đào tạo, cụ thể: 
1. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận xây dựng kế hoạch biên chế 

hàng năm của các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non (sau đây gọi tắt là các 
trường). 

2. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận hàng năm xây dựng kế hoạch 
tuyển dụng; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 
đúng quy định của Nhà nước. 

3. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tham mưu cho UBND quận 
trong công tác tiếp nhận và thuyên chuyển giáo viên, cán bộ quản lý ngoài quận về 
công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận và các trường theo quy định của Nhà 
nước và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tham mưu cho UBND quận 
trong công tác đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển và kỷ luật cán 
bộ quản lý các trường. 

5. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận về việc tham mưu cho UBND 
quận ban hành quyết định nâng lương cho cán bộ quản lý các trường; rà soát, thẩm 
định danh sách nâng bậc lương hàng năm của giáo viên các trường trình lãnh đạo 
UBND quận ký. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, ra quyết định nâng bậc lương 
trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức các trường (bao gồm cán bộ quản lý và giáo 
viên). 
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6. Trên cơ sở đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Phòng Tổ chức chính 
quyền quận tham mưu cho UBND quận trình cơ quan quản lý cấp trên để giải quyết 
chế độ nghỉ hưu và các chế độ khác liên quan đến cán bộ, viên chức của ngành giáo 
dục và đào tạo quận. 

7. Quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non. 

Điều 5. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 
Giúp UBND quận quản lý nhà nước về  giáo dục và đào tạo, cụ thể: 
1. Chủ trì xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân quận các chương trình, đề án phát 

triển sự nghiệp giáo dục để trình Hội đồng nhân dân quận thông qua; tổ chức và chỉ 
đạo, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, đề án giáo dục đã được phê duyệt. 

2. Giúp UBND quận quản lý công tác chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức, tài chính, 
tài sản  và các hoạt động khác của các trường theo quy định của pháp luật 

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc phạm vi quản lý 
của quận. 

4. Phối hợp với các phòng, ngành, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp 
quận và các phường tham mưu cho UBND quận chỉ đạo việc xoá mù chữ, phổ cập giáo 
dục trên địa bàn quận và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi. 

5. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu 
quốc gia hàng năm về giáo dục và đào tạo của quận gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch 
quận theo quy định của Nhà nước. Sau khi được giao dự toán ngân sách, phối hợp với 
Phòng Tài chính - Kế hoạch quận trong việc phân bổ ngân sách giáo dục, hướng dẫn, 
kiểm tra và tổ chức thực hiện. 

6. Giúp UBND quận thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên; quản lý, lưu 
trữ hồ sơ giáo viên, nhân viên các trường. Theo sự uỷ quyền của UBND quận trong 
việc luân chuyển, điều động giáo viên, nhân viên các các trường trong biên chế đang 
quản lý và ra quyết định nâng bậc lương cho giáo viên, nhân viên các trường theo danh 
sách phê duyệt của UBND quận. 

7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến 
trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm và sáng kiến của ngành. 

8. Hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình 
tiên tiến về giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận 

9. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các giải pháp thực hiện 
xã hội hoá giáo dục; chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện xã hội hoá giáo dục. 

10. Quản lý, chỉ đạo việc xây dựng, bảo quản, sử dụng tài sản và cơ sở vật chất 
trường học; việc phát hành sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục, thiết bị thí nghiệm và 
các phương tiện giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý. 
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11. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật trong lĩnh vực giáo 
dục và thực hiện uỷ quyền của UBND quận trong việc xem xét, thi hành kỷ luật giáo 
viên, nhân viên các trường từ hình thức kỷ luật cảnh cáo trở xuống. 

12. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Uỷ ban 
nhân dân quận uỷ quyền, phân công. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Tổ chức chính quyền 
quận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng các phòng, ngành liên quan, Chủ 
tịch UBND 7 phường, Hiệu trưởng các Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non 
trên địa bàn quận  có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy định 
này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh, các cơ quan, địa phương và 
các trường phản ảnh về UBND quận (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tổ 
chức chính quyền) để theo dõi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của Nhà 
nước ./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Công Hồ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

_______________________ 

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

Số:  03/2007/QĐ-UBND           Ngũ Hành Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2007 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của Uỷ ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 
2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình 
bày văn bản; 

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận Ngũ Hành Sơn, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về xây dựng và ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. 

Điều 2.  Trưởng phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng Uỷ ban 
nhân dân quận tổ chức hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy định nêu 
trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ 
trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân các phường; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.   
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Huỳnh Đức Thơ    
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

_______________________ 

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

 
 

QUY ĐỊNH 
Về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật  

của UBND quận Ngũ Hành Sơn 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND  

ngày 12  tháng 4 năm 2007 của UBND quận Ngũ Hành Sơn) 
 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân (gọi tắt là UBND) quận Ngũ 
Hành Sơn là văn bản do UBND quận ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục do 
pháp luật quy định, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực trong phạm vi quận 
Ngũ Hành Sơn, được chính quyền quận bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan 
hệ xã hội ở địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận Ngũ Hành Sơn được ban hành 
dưới hình thức quyết định, chỉ thị. 

3.  Phạm vi ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận: 

a) Để thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân quận về phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh; 

b) Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực hiện các chính sách khác trên 
địa bàn quận Ngũ Hành Sơn; 

c) Triển khai thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên quy định một 
số vấn đề cụ thể. 

4. Các văn bản do UBND quận ban hành, nhưng không có đầy đủ các yếu tố của 
văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều này thì không phải là văn 
bản quy phạm pháp luật và không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này, như: 

a) Quyết định thành lập cơ quan, đơn vị; quyết định thành lập đơn vị trực thuộc 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; quyết định thành lập các ban, ban chỉ đạo, 
hội đồng.  
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b) Quyết định phê duyệt kế hoạch, quy hoạch phát triển đối với một ngành, một 
địa phương; quyết định phê duyệt đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính 
của cơ quan, đơn vị; quyết định phê duyệt phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 
quy hoạch ngành; quyết định giao chỉ tiêu kinh tế-xã hội  cho từng cơ quan, đơn vị; 
quyết định về chỉ tiêu biên chế cơ quan, đơn vị; quyết định về khoán biên chế, kinh phí 
quản lý hành chính cho từng cơ quan chuyên môn thuộc UBND; 

c) Quyết định ban hành Quy chế  hoạt động của các hội đồng, ban, ban chỉ đạo; 
quyết định ban hành quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; 

d) Quyết định nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động công tác; quyết 
định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức; quyết 
định xử lý vi phạm hành chính; 

đ) Văn bản hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn, nghiệp vụ; 
văn bản phát động phong trào thi đua, biểu dương người tốt, việc tốt; văn bản điều 
chỉnh những vấn đề nội bộ của cơ quan, đơn vị; các văn bản có tính chất chỉ đạo, điều 
hành hành chính; và các văn bản khác để giải quyết những vụ việc cụ thể đối với những 
đối tượng cụ thể. 

Điều 2. Kiểm tra, giám sát văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 

1. Chậm nhất là 03 (ba) ngày, kể từ ngày ký ban hành, văn bản quy phạm pháp 
luật của UBND quận phải được gởi đến các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát 
văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận: Văn phòng UBND thành phố, Sở Tư 
pháp, các sở, ban, ngành của thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với 
lĩnh vực mà văn bản đó điều chỉnh, Thường trực HĐND thành phố, Thường vụ Quận 
uỷ, Thường trực HĐND quận, UBMTTQ Việt Nam quận, Phòng Tư pháp  

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên Mặt trận và 
nhân dân tham gia giám sát văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận và kiến nghị 
với cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật. 

3) Việc giám sát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 
được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Phát hành và lưu trữ văn bản 

1. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận được phát hành theo mục nơi 
nhận của văn bản trong vòng 03 (ba) ngày, kể từ ngày ký ban hành. Văn phòng UBND 
quận có trách nhiệm phát hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 

3. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận phải được lưu trữ theo quy định 
của pháp luật về lưu trữ. 
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Điều 4. Đính chính văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 

1. Văn phòng UBND quận có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của văn bản 
quy phạm pháp luật của UBND quận khi phát hành. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận sau khi phát hành nếu phát hiện 
sai sót thì phải đính chính; 

a) Nếu sai sót thuộc trách nhiệm của UBND quận thì Chủ tịch UBND quận hoặc 
Phó Chủ tịch được Chủ tịch UBND quận uỷ quyền ký văn bản đính chính; 

b) Việc đính chính văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận được phát hành 
phải dựa trên cơ sở đối chiếu với văn bản gốc và không làm thay đổi nội dung của văn 
bản gốc. 

c) Chỉ đính chính đối với lỗi chính tả hoặc sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày 
văn bản quy phạm pháp luật. Việc đính chính không áp dụng đối với những sai sót về 
thẩm quyền, nội dung của văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Việc đính chính phải được gởi theo chế độ “Hoả tốc” cho tất cả các cơ quan, 
đơn vị đã nhận văn bản quy phạm pháp luật có sai sót cần đính chính kèm theo văn bản 
quy phạm pháp luật đã được sửa chữa các lỗi cần đính chính. 

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật đã phát hành thì văn bản đính chính phải 
được phát hành ở số gần nhất, kể từ ngày nhận được văn bản đính chính. 

Điều 5. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 

1. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận phải được thường xuyên rà soát 
định kỳ mỗi năm một lần vào cuối năm. 

2. Phòng Tư pháp có trách nhiệm, phối hợp với Văn phòng UBND quận và các 
cơ quan hữu quan giúp UBND quận rà soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND 
quận để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ thi 
hành. 

3. Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận có trách nhiệm tổ 
chức rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận thuộc lĩnh vực 
mà cơ quan, phòng, ban giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Định 
kỳ vào trước ngày 10 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm 
pháp luật cho UBND quận qua Phòng Tư pháp về kết quả rà soát, tự kiểm tra và những 
kiến nghị, đề xuất xử lý đối với các văn bản có nội dung không phù hợp với quy định 
của pháp luật hiện hành, không phù hợp với thực tiễn địa phương để tổng hợp, kiến 
nghị UBND quận xem xét, xử lý theo quy định. 
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Điều 6. Sửa đổi, bổ sung, thay thế , huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành 
văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận  

1. Văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành chỉ được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, huỷ  bỏ, bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính UBND 
quận hoặc bị đình chỉ việc thi hành, huỷ bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của Chủ tịch UBND 
thành phố. 

2. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành 
văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận phải được xác định rõ tên văn bản, điều, 
khoản, điểm, của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ 
việc thi hành. 

Chương II 
NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

CỦA UBND QUẬN 
 

Điều 7. Nội dung Quyết định của UBND quận  

Quyết định của UBND quận được ban hành để thực hiện chủ trương, chính sách 
biện pháp trong các lĩnh vực, kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, đất đai, công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ, du 
lịch, giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin, thể dục- thể thao, khoa hoc và công nghệ, 
tài nguyên và môi trường, quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện chính 
sách dân tộc, chính sách tôn giáo, thi hành pháp luật, xây dựng chính quyền địa phương 
và quản lý địa giới hành chính trên địa bàn quận quy định tại các điều 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106 và 107 của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của cơ quan nhà nước 
cấp trên. 

Điều 8. Nội dung Chỉ thị của UBND quận 

Chỉ thị của UBND quận được ban hành để quy định biện pháp chỉ đạo, kiểm tra 
hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc của HĐND, UBND quận trong việc thực hiện 
văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của HĐND quận và quyết định của mình. 

Điều 9. Cách trình bày nội dung văn bản quy phạm pháp luật 

Việc trình bày nội dung văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận phải đảm 
bảo những yêu cầu cơ bản sau đây: 

1. Phù hợp với hình thức văn bản sử dung; 

2. Các quy phạm pháp luật, các quy định hay các vấn đề, sự việc phải được trình 
bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác; 
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3. Sử dung ngôn ngữ bằng tiếng Việt, cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu; 

4. Sử dụng từ ngữ phổ thông, không dùng từ ngữ điạ phương, từ ngữ nước ngoài 
nếu không thực sự cần thiết. Đối với thuật ngữ chuyên môn thì phải được giải thích 
trong văn bản; 

5. Không viết tắt những từ, cụm từ không thông dụng. Đối với những từ, cụm từ 
sử dụng nhiều lần trong văn bản thì có thể viết tắt nhưng các chữ viết tắt lần đầu của 
từ, cụm từ phải được đặt trong ngoặc đơn (...) ngay sau từ, cụm từ đó; 

6. Việc viết hoa được thực hiện theo quy tắc chính tả tiếng Việt; 

7. Khi viện dẫn lần đầu văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, phải ghi đầy đủ 
tên loại, số, ký hiệu văn bản; thời gian ban hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức ban hành 
văn bản và trích yếu nội dung văn bản (trừ trường hợp đối với Luật và Pháp lệnh); 
trong các lần viện dẫn tiếp theo, chỉ ghi tên loại và số, ký hiệu của văn bản đó; 

8. Phông chữ dùng trong văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận là Times 
New Roman (bảng mã Unicode, tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001). 

Điều 10. Bố cục của văn bản quy phạm pháp luật 

1. Bố cục của văn bản quyết định có phần căn cứ pháp lý để ban hành văn bản và 
được trình bày theo điều, khoản, điểm. 

Các văn bản ban hành kèm theo quyết định là Quy chế, Quy định được trình bày 
theo chương, mục, điều, khoản, điểm. 

2. Bố cục của văn bản chỉ thị được trình bày theo khoản, điểm . 

Điều 11. Thể thức cụ thể của văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban 
hành được trình bày theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Quy định này. 

Chương III 
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND QUẬN 
 

Điều 12. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 

1. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận do Chủ tịch UBND phân 
công và trực tiếp chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND soạn thảo. Cơ quan soạn 
thảo có trách nhiệm xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo văn bản quy pháp luật. 

2. Căn cứ vào nội dung và tính chất của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ 
quan soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của cơ quan tổ chức hữu quan, đối tượng chịu sự tác 
động trực tiếp của văn bản. 
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Cơ quan, tổ chức hữu quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản 
trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản. Sau thời hạn trên, 
nếu cơ quan được hỏi ý kiến không trả lời thì xem như đồng ý và phải chịu trách nhiệm 
về vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành hoặc đơn vị mình. 

Trong trường hợp lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản 
thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những vấn đề cần lấy ý kiến, địa chỉ 
nhận ý kiến và dành ít nhất 05 (năm) ngày, kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối 
tượng được lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản. 

Điều 13:  Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 

1. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận phải được Phòng Tư 
pháp thẩm định trước khi trình UBND quận xem xét, ban hành. 

2. Hồ sơ thẩm định bao gồm: 

a) Công văn yêu cầu thẩm định; 

b) Tờ trình và dự thảo văn bản; 

c) Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo văn bản; 

d) Các tài liệu có liên quan. 

3. Phạm vi thẩm định bao gồm: 

a) Sự cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản; 

b) Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản quy phạm  
pháp luật với hệ thống pháp luật; 

c) Ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày văn bản. 

Phòng Tư pháp có thể đưa ra ý kiến về tính khả thi của dự thảo văn bản. 

4. Trách nhiệm của cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo 

a) Gởi đầy đủ hồ sơ theo quy định khoản 2 Điều này đến Phòng Tư pháp để thẩm 
định chậm nhất là 10 (mười) ngày trước ngày UBND quận họp; 

b) Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến dự thảo theo yêu cầu của 
Phòng Tư pháp; 

5. Chậm nhất là 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định, 
Phòng Tư pháp thẩm định và trả lời bằng văn bản cho cơ quan soạn thảo. 

6. Sau khi nhận được văn bản thẩm định, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm 
nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Phòng Tư pháp, chỉnh lý dự thảo và xây dựng Tờ trình 
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chính thức để trình UBND quận, đồng thời gởi đến Phòng Tư pháp và Văn phòng 
UBND quận. 

Điều 14. Hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình UBND quận 

1. Cơ quan soạn thảo gởi hồ sơ dự thảo văn bản đến UBND quận chậm nhất là 05 
(năm) ngày trước ngày UBND quận họp. 

2. Chủ tịch UBND quận chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật để chuyển đến các thành viên UBND quận chậm nhất là 03 (ba) ngày trước 
ngày UBND quận họp. Hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: 

a) Tờ trình và dự thảo văn bản; 

b) Báo cáo thẩm định; 

c) Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo văn bản; 

d) Các tài liệu có liên quan. 

Điều 15. Trình tự xem xét, thông qua dự thảo văn bản quy pháp luật của 
UBND quận. 

1. Việc xem xét, thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 
được tiến hành theo trình tự sau đây: 

a) Đại diện cơ quan soạn thảo trình dự thảo văn bản; 

b) Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp trình bày văn bản thẩm định; 

c) Đại diện lãnh đạo cơ quan soạn thảo trình bày thêm về ý kiến thẩm định (nếu có). 

d) Ủy ban nhân dân quận thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo. 

2. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thông qua khi có nửa số thành viên 
Ủy ban nhân dân biểu quyết, tán thành. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay mặt Ủy ban nhân dân ký ban hành quyết đinh, 
chỉ thị trong vòng 01 (một) ngày kể từ khi UBND quận thông qua. 

Điều 16. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận trong 
trường hợp đột xuất, khẩn cấp. 

Trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất, khẩn cấp trong 
phòng, chống thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự thì UBND quận ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục sau đây: 

1. Trong trường hợp giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất: 

a) Chủ tịch UBND quận phân công cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận hoặc 
cá nhân soạn thảo văn bản và trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo; 
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b) Cơ quan, cá nhân soạn thảo có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản và 
gởi đến Chủ tịch UBND quận. Hồ sơ dự thảo gồm: tờ trình, dự thảo văn bản, ý kiến 
của cơ quan, tổ chức liên quan và tài liệu có liên quan; 

c) Chủ tịch UBND quận chỉ đạo việc gởi hồ sơ dự thảo văn bản đến các thành 
viên UBND quận chậm nhất là 01 (một) ngày trước ngày UBND quận họp. 

2. Trường hợp phải giải quyết các vấn đề khẩn cấp thì Chủ tịch UBND quận phân 
công, chỉ đạo việc soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và triệu tập ngay 
phiên họp UBND quận để thông qua dự thảo. 

3. Việc thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận được 
thực hiện theo khoản 2, 3 Điều 15 Quy định này. 

 
Chương IV 

 
HIỆU LỰC VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP 

LUẬT CỦA UBND QUẬN 

Điều 17. Hiệu lực về không gian, đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm  
pháp luật của UBND quận 

1. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận có hiệu lực trong phạm vi quận 
Ngũ Hành Sơn. 

2. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận có hiệu lực 
trong phạm vi nhất định của quận phải được xác định ngay trong văn bản đó. 

3. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận có hiệu lực áp dụng đối với cơ 
quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia các quan hệ xã hội được văn bản quy phạm pháp 
luật đó điều chỉnh. 

Điều 18. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của UBND 
quận  

1. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, 
kể từ ngày Chủ tịch UBND quận ký ban hành, trừ trường hợp văn bản quy định ngày 
có hiệu lực muộn hơn. 

2. Đối với văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận Quy định các biện pháp 
nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất, khẩn cấp quy định tại Điều 16 của Quy 
định này thì có thể quy định ngày có hiệu lực sớm hơn thời điểm quy định tại khoản 1 
Điều này. 

3. Không quy định hiệu lực trở về trước đối với văn bản quy phạm pháp luật của 
UBND quận. 
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Điều 19. Ngưng hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận. 

1. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận bị đình chỉ thi hành thì ngưng 
hiệu lực cho đến khi có quyết định xử lý của Chủ tịch UBND thành phố, trường hợp 
không bị huỷ bỏ, bãi bỏ thì văn bản tiếp tục có hiệu lực; trường hợp bị huỷ bỏ, bãi bỏ 
thì văn bản hết hiệu lực. 

2. Thời điểm ngưng hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực hoặc hết hiệu lực văn bản quy 
phạm pháp luật của UBND quận xác định theo thời hạn đã được quy định tại văn bản 
đình chỉ thi hành, văn bản xử lý của Chủ tịch UBND thành phố. 

3. Văn bản đình chỉ thi hành, văn bản xử lý của cơ quan nhà nước, cá nhân có 
thẩm quyền đối với văn bản trái pháp luật của UBND quận phải được đăng Công báo 
và Đài truyền thanh quận. 

Điều 20. Những trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 
hết hiệu lực 

1. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận hết hiệu lực trong các trường 
hợp sau đây: 

a) Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản; 

b) Được thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản quy phạm pháp luật  mới 
được ban hành của UBND quận; 

c) Bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của Chủ tịch UBND thành phố; 

d) Không còn đối tượng điều chỉnh. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận hết hiệu lực thi hành, thì văn bản 
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật đó cũng hết hiệu lực 
thi hành. 

Điều 21. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 

1. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận được áp dụng từ thời điểm có 
hiệu lực. 

2. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của HĐND quận và văn bản 
quy phạm luật của UBND quận có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng 
văn bản quy pháp luật của HĐND quận. 

3. Trong trường hợp các quyết định, chỉ thị của UBND quận có quy định khác 
nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của quyết định, chỉ thị được ban hành 
sau. 

Chương V 
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KINH PHÍ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM 
PHÁP LUẬT CỦA UBND QUẬN 

Điều 22. Kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận  

1. Kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận do ngân 
sách quận bảo đảm và được dự toán trong kinh phí thường xuyên của UBND quận. 

2. Kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận bao 
gồm: Kinh phí lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, khảo sát, soạn 
thảo, thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận. 

3. Hằng năm, Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Văn phòng 
UBND quận lập dự toán kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gởi 
Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp trình UBND quận phê duyệt. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý, sử dụng 
kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận. 

 
Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng văn bản, ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận được khen thưởng theo quy định của Nhà  
nước. 

2. Mọi hành vi vi pháp luật về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
và Quy định này tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành 
chính theo quy định pháp luật. 

Điều 24. Trong quá trình tổ chức triển khai, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ 
quan, đơn vị phản ánh về Phòng Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND quận xem xét 
điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Huỳnh Đức Thơ    
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN CẨM LỆ 

_______________________ 

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

Số:  17/2007/NQ-HĐND          Cẩm Lệ, ngày 28  tháng 3 năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị 

hành chính các phường thuộc quận Cẩm Lệ 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
KHÓA I, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG 

 

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

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính 
phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và Thông tư số 05/2006/TT-
BNV ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy 
định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP; 

Sau khi nghe Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007  của Ủy ban 
nhân dân quận Cẩm Lệ về việc đề nghị thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính 
các phường thuộc quận Cẩm Lệ và ý kiến thảo luận của các vị Đại biểu HĐND quận, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 Điều 1. Thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc quận 

Cẩm Lệ với kết quả như sau: 
 + 01 phường loại 1: Khuê Trung. 
 + 05 phường loại 2: Hoà An, Hoà Phát, Hoà Thọ Đông, Hoà Thọ Tây và Hoà Xuân. 
 Điều 2. Giao cho UBND quận hoàn tất các thủ tục để trình Chủ tịch UBND 

thành phố Đà Nẵng quyết định. 
 Điều 3. Nghị quyết này được HĐND quận khóa I, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp 

bất thường thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2007./. 

 

                                           
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Kim Văn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN CẨM LỆ 

_______________________ 

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

Số:  01/2007/QĐ-UBND          Cẩm Lệ, ngày 24  tháng 01 năm 2007 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND 

quận Cẩm Lệ ban hành từ năm 2005 đến năm 2006 
đã hết hiệu lực thi hành 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận Cẩm Lệ, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố danh mục 10 (mười) văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban 
nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành từ năm 2005 đến năm 2006 đã hết hiệu lực thi hành 
(có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các 

cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND quận; Chủ tịch UBND các phường 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

 

 
 

                                           
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Võ Văn Thương 
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DANH MỤC CÔNG BỐ 
Văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành từ 

năm 2005 đến năm 2006 đã hết hiệu lực thi hành. 
(Kèm theo Quyết định số  01/2007/QĐ-UBND  

ngày  24 tháng 01 năm 2007 của UBND quận Cẩm Lệ) 
 

STT HÌNH THỨC 
VĂN BẢN 

 
SỐ, NGÀY BAN HÀNH 

 
TRÍCH YẾU NỘI DUNG 

01 Quyết định 01/QĐ-UBND  
ngày 01/9/2005 

Về việc ban hành Quy chế làm 
việc của UBND quận Cẩm Lệ. 

02 Quyết định 02/QĐ-UBND ngày 
01/9/2005 

Về việc Phân công tạm thơì công 
việc của Chủ tịch, các Phó chủ tịch 
và các Uỷ viên UBND quận Cẩm Lệ, 
nhiệm kỳ 2005-2010. 

03 Quyết định 03/QĐ-UBND  
ngày 01/9/2005 

Về việc Phân công công việc giữa 
Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Uỷ 
viên UBND quận Cẩm Lệ. 

04 Chỉ thị 01/CT-UBND  
ngày 09/9/2005 

Về việc tăng cường công tác 
phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu 
nạn năm 2005. 

05 
 

Chỉ thị 
 

06/CT-UBND  
ngày 16/12/2005 

Về việc tăng cường lãnh đạo thực 
hiện công tác Dân số, gia đình và trẻ 
em năm 2005 

06 Chỉ thị 07/CT-UBND  
ngày 29/12/2005 

Triển khai công tác thu thuế môn 
bài năm 2006 

07 Chỉ thị 01/CT-UBND  
ngày 04/01/2006 

Về việc tổ chức mừng Đảng, đón 
xuân Bính Tuất năm 2006 và tập 
trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng 
tâm quý I/2006. 

08 Quyết định 01/QĐ-UBND  
ngày 09/01/2006 

Ban hành kế hoạch công tác quốc 
phòng – quân sự địa phương năm 
2006 của UBND quận Cẩm Lệ. 

09 Quyết định 10/QĐ-UBND  
ngày 23/02/2006 

Ban hành những nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm phát triển KT-XH, 
AN-QP năm 2006. 

10 Chỉ thị 06/CT-UBND  
ngày 05/6/2006 

Về việc tăng cường công tác 
phòng chống lụt bảo, tìm kiếm cứu 
nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2006. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN CẨM LỆ 

_______________________ 

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

Số:  02/2007/QĐ-UBND          Cẩm Lệ, ngày 26  tháng 01 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Đề án Bảo vệ môi trường trên 

địa bàn quận giai đoạn 2007-2010 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
 

 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 
 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
 Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ 
về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
 Căn cứ Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ 
về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường; 
 Căn cứ Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2006 của  
thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình hành động (giai đoạn 2006 - 2010) 
thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về bảo vệ môi trường trong thời kỳ 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; 
 Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tài nguyên - Môi trường quận và Chánh 
Văn phòng UBND quận, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn 
quận giai đoạn 2007 - 2010. 
 Điều 2. Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường quận chủ trì, phối hợp với UBND 
các phường và các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án đúng tiến độ 
và đạt hiệu quả cao. 
 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký. 
 Điều 4. Chánh văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên - Môi 
trường quận, Chủ tịch UBND các phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                                           
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Võ Văn Thương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN CẨM LỆ 

_______________________ 

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

 
ĐỀ ÁN 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 
GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND  
ngày 26 tháng 01 năm 2007 của UBND  quận Cẩm Lệ) 

_________________________ 

 
MỞ ĐẦU 

 

I. Sự cần thiết phải ban hành Đề án: 
Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại, là nhân tố 

đảm bảo sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong tiến trình công nghiệp 
hoá - hiện đại hoá đất nước, nhiệm vụ bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước 
coi trọng. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản 
của phát triển bền vững; phải được cụ thể hoá bằng những mục tiêu, kế hoạch cụ thể cho 
từng ngành, từng cấp và mỗi người dân. Khắc phục tư tưởng chỉ chú trọng phát triển 
kinh tế xã hội mà coi nhẹ bảo vệ môi trường. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư 
cho sự phát triển bền vững. 

Cẩm Lệ là một quận mới được thành lập, nằm ở cửa ngõ phía Tây - Nam thành 
phố, được xác định là một địa bàn trọng điểm mở rộng không gian đô thị của thành phố, 
hiện nay trên địa bàn quận có 43 dự án quy hoạch đã và đang triển khai xây dựng, trong 
đó có các dự án lớn như: Khu công nghiệp Hoà Cầm; Bến xe Trung tâm; Trung tâm hội 
chợ - triển lãm Quốc tế;... Vì vậy, quá trình đô thị hoá và các hoạt động thương mại - 
dịch vụ trên địa bàn quận phát triển tương đối nhanh và thuận lợi. Cùng với sự phát triển 
nhanh của đô thị và kinh tế, xã hội của quận, thì vấn đề ô nhiễm môi trường cũng là một 
thách thức đòi hỏi sự quan tâm đúng mức. Đây là vấn đề cấp bách trước mắt cũng như 
về lâu dài đối với các ngành, các cấp và mỗi người dân trên địa bàn quận Cẩm Lệ. 

Hiện nay, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận còn nhiều hạn chế do nhiều 
nguyên nhân khách quan và chủ quan, mà chủ yếu là do chưa có nhận thức đúng đắn về 
tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường; chưa biến nhận thức, trách nhiệm thành 
những hành động cụ thể; chưa phân công; phân cấp rõ ràng cho từng cấp, từng ngành và 
trách nhiệm của mỗi người dân; chưa có chế tài để xử lý kịp thời, nghiêm minh những 
vi phạm. 

 
Từ những lý do trên, UBND quận xây dựng đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn 

quận (giai đoạn năm 2007 - 2010) nhằm đánh giá thực trạng môi trường, đề ra mục tiêu, 
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nhiệm vụ để thực hiện, đồng thời phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, 
các cấp, các tổ chức và mỗi người dân trên địa bàn quận. 

II. Căn cứ pháp lý để xây dựng Đề án: 
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
- Thông tư số 08/2006/TT-BVMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên - 

Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường 
và cam kết bảo vệ môi trường;                                

- Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2006 của thành phố 
Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình hành động (giai đoạn 2006 - 2010) thực hiện 
Chương trình hành động của Chính phủ về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước. 

PHẦN I 
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ THỰC 

TRẠNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 
 

I. Đặc điểm tình hình, vị trí địa lý: 
1. Đặc điểm tình hình: 
Quận Cẩm Lệ được thành lập theo Nghị định số 102/2005/NĐ-CP ngày 05/08/2005 

của Chính phủ trên cơ sở phường Khuê Trung của quận Hải Châu và các xã Hoà Phát, 
Hoà Thọ và Hoà Xuân của huyện Hoà Vang. Sau khi thành lập quận Cẩm Lệ gồm có 06 
phường: Khuê Trung, Hoà Thọ Đông, Hoà Thọ Tây, Hoà Phát, Hoà An và Hoà Xuân 
với diện tích tự nhiên là 3.330 ha; dân số 71.910 người, mật độ dân số trung bình 2.145 
người/km2.  

2. Vị trí địa lý: 
Quận Cẩm Lệ nằm ở cửa ngõ phía Tây - Nam thành phố, cách trung tâm thành phố 

7km. Địa giới hành chính của quận như sau:  
- Phía Đông giáp quận Hải Châu, Thanh Khê và quận Ngũ Hành Sơn. 
- Phía Tây giáp huyện Hoà Vang và quận Liên Chiểu. 
- Phía Nam giáp huyện Hoà Vang. 
- Phía Bắc giáp quận Hải Châu, Liên Chiểu. 
II. Thực trạng môi trường trên địa bàn quận Cẩm Lệ. 
1. Đặc điểm dân cư và nhận thức của người dân: 
1.1/ Đặc điểm dân cư: 
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Dân số phân bố không đồng đều tại các phường trên địa bàn quận, cụ thể Hoà Xuân: 
12.112 người, chiếm 16,84%; Khuê Trung: 16.806 người, chiếm 23,37%; Hoà Thọ 
Đông: 10.486 người, chiếm 14,6 %; Hoà Thọ Tây 8.369 người, chiếm 11,63%; Hoà An: 
10.177người, chiếm 14,15%; Hoà Phát: 13.960 người, chiếm 19,41% dân số trên địa bàn 
quận. (xem biểu số 1) 

Qua điều tra khảo sát, tình hình dân cư tại các phường trên địa bàn quận cho thấy 
chưa có tính thống nhất cao. Tại phường Hoà Xuân, Hoà Thọ Tây do quá trình đô thị 
hoá chưa cao, dân cư không bị xáo trộn, quan hệ vẫn còn mang đậm nét dấu ấn làng quê, 
quan hệ dòng tộc, tình làng nghĩa xóm vẫn còn được duy trì, còn lại hầu hết các phường 
dân cư bị xáo trộn do đền bù giải toả, tái định cư, người dân của quận, huyện khác được 
bố trí tái định cư trên địa bàn quận rất nhiều, nổi bật nhất là các phường Khuê Trung, 
Hoà An, Hoà Phát, Hoà Thọ Đông. 

Các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, hoạt động 
thương mại, dịch vụ chủ yếu tập trung ở những nơi có mật độ dân số đông. Cùng với tốc 
độ đô thị hoá diễn ra nhanh, nhiều dự án chỉnh trang đô thị, đầu tư hạ tầng đã và đang 
tạo điều kiện cho quận phát triển, song cũng đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết về môi trường 
cần phải quan tâm giải quyết. 

Từ đặc điểm trên, việc quản lý nhân, hộ khẩu gặp khó khăn, tính cộng đồng, tính 
hợp tác, quan hệ qua lại với tình làng, nghĩa xóm mới bắt đầu được xác lập và hình 
thành. Do vậy, công tác tuyên truyền vận động về bảo vệ môi trường, thu gom rác 
thải…bước đầu gặp một số khó khăn nhất định. 

1.2/ Về nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường: 
Thực tế hiện nay, các ngành, các cấp và người dân đều nhận thức được rằng Bảo 

vệ môi trường là yêu cầu rất cần thiết để đảm bảo được sức khoẻ và môi trường sống 
trong lành. Tuy nhiên, nhận  thức trên chưa biến thành trách nhiệm và  hành động cụ thể 
của từng cấp, từng ngành và từng người. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa được 
thường xuyên và quan tâm đúng mức, chưa có chế tài xử lý một cách đúng đắn...làm cho 
nhận thức bảo vệ môi trường chưa được nâng cao. 

Do điều kiện quận vừa mới thành lập từ các xã được nâng cấp thành phường, các 
quan hệ xử sự, thói quen sinh hoạt hằng ngày vẫn mang tính nông thôn (trừ phường 
Khuê Trung). Nếp sống dân cư đô thị chưa được hình thành và phát triển, nhận thức về 
bảo vệ môi trường vẫn còn mới mẻ, điều kiện trang, thiết bị cho công tác thu gom rác 
thải còn hạn chế như: thiếu thùng đựng rác thải tại các khu dân cư, phương tiện thu gom, 
vận chuyển rác thải còn tồn tại những bất cập. Mặt khác, một số cơ sở sản xuất, kinh 
doanh vì lợi nhuận kinh tế trước mắt nên chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ 
môi trường, việc huy động nhân dân tham gia công tác bảo vệ môi trường chưa được 
đẩy mạnh trong cộng đồng dân cư. 

2. Lượng rác thải và việc thu gom 
2.1/ Lượng rác thải và tình hình thu gom: 
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Dân số trên địa bàn quận là 71.910 người, với mức rác thải sinh hoạt bình quân là 
0,7kg/ngày/01người (0,7 kg là mức trung bình) thì lượng rác thải trên địa bàn quận là 
55,5 tấn/01 ngày, cụ thể lượng rác thải của từng phường là: Khuê Trung 11 tấn/01ngày, 
Hoà Xuân: 9 tấn/ ngày, Hoà Thọ Đông: 8,5 tấn/ 01 ngày, Hoà Thọ Tây; 6 tấn/01ngày, 
Hoà An: 11 tấn/ 01 ngày, Hoà Phát: 10 tấn/01 ngày.  

2.2/ Việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: 
Với lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày thải ra trên địa quận rất lớn, việc thu gom, 

vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận do Trung tâm Môi trường đô thị 
Cẩm Lệ & Hoà Vang trực thuộc Công ty Môi trường đô thị thành phố thực hiện. Lực 
lượng công nhân thu gom, vận chuyển trên 70 người, đảm trách 02 đơn vị là quận Cẩm 
Lệ và huyện Hoà Vang với trang, thiết bị hiện nay có: 18 chiếc xe ba gác kéo và xe ba 
gác đạp; 07 chiếc xe tua đường và  xe bò; 02 chiếc xe thô sơ; 02 trạm trung chuyển rác 
thải. 

Hiện nay, Trung tâm Môi trường đô thị mới thu gom được 38 tấn/ngày. Cụ thể  
phường: Khuê Trung: 9 tấn/ngày, Hoà Xuân: 2 tấn/ ngày, Hoà Thọ Đông: 7 tấn rác 
thải/ngày, Hoà Thọ Tây: 5 tấn/ ngày, Hoà An: 8 tấn/ ngày, Hoà Phát: 7 tấn/ ngày. (Xem 
biểu số 2). 

2.3. Tình hình bố trí thùng đựng rác thải và thu lệ phí thu gom rác thải:  
2.3.1/ Tình hình bố trí thùng rác: 
Hiện nay, trên địa bàn quận đã được bố trí 257 thùng đựng rác thải, nhưng phân bố  

không đồng đều, phường Khuê Trung 96 thùng, Hoà Xuân: 13 thùng, Hoà Thọ Tây: 15 
thùng, Hoà Thọ Đông 74 thùng, Hoà An: 33 thùng, Hoà Phát: 26 thùng. Nhìn chung số 
lượng thùng đựng rác thải được bố trí trên địa bàn quận còn quá thấp so với nhu cầu đặt 
ra. (xem biểu số 3) 

2.3.2/ Tình hình thu lệ phí rác thải: 
Toàn quận có 15.525 hộ, hiện nay Trung tâm Môi trường đô thị cẩm Lệ & Hoà 

Vang mới thu được 4.249 hộ, chiếm 27,36 % số hộ trên địa bàn quận. Trong đó, Khuê 
Trung: 1176 hộ, chiếm 44,775%; Hoà Thọ Đông: 887 hộ, chiếm 35,40%; Hoà Thọ Tây: 
418 hộ, chiếm 20,26%; Hoà An: 855 hộ, chiếm 24,43%; Hoà Phát: 913 hộ, chiếm 
34,73%; Hoà Xuân mới triển khai nên chưa có số liệu (Xem biểu số 5). Nhìn 
chung, việc thu tiền lệ phí rác thải của các phường còn thấp so với các quận trong thành 
phố. 

3. Ảnh hưởng môi trường do việc chỉnh trang đô thị và xây dựng cơ sở hạ tầng: 
Trên địa bàn quận có 43 dự án lớn, nhỏ khác nhau đang triển khai thực hiện, trong 

đó 15 dự án quy hoạch khu dân cư, phần lớn các dự án trong quá trình triển khai xây 
dựng. Hệ thống cấp, thoát nước, cây xanh trong các tuyến đường của các khu tái định 
cư chưa được quan tâm, nền đường các khu tái định cư chưa được trải nhựa... Việc đô 
thị hoá, chỉnh trang đô thị triển khai chậm, các dự án quy hoạch chưa được khớp nối dẫn 
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đến ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư như: ô nhiễm rác thải, ô nhiễm nước ứ 
đọng, ô nhiễm bụi và tiếng ồn... 

4. Ảnh hưởng của hệ thống giao thông: 
Hiện nay, trên địa bàn quận có trên 140 km đường thâm nhập nhựa, bê tông nhựa 

và bê tông xi măng, 10 km tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua, trong đó có 14km 
đường giao thông trục chính gồm Quốc lộ 14B, Quốc lộ 1A, Cách mạng tháng 8, Trường 
Chinh... và trên 30 km đạt tiêu chuẩn đường đô thị. Đến nay có 26 đường đã có tên 
đường (chủ yếu ở phường Khuê Trung), số còn lại là đường giao thông nội bộ và kiệt 
hẻm. 

Các tuyến trục chính là những tuyến nối với các địa phương bên ngoài và các địa 
phương trong cả nước và cũng là tuyến đường chính chở vật liệu xây dựng, đất san nền 
từ huyện Hoà Vang vào các khu vực nội thị và các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn 
quận gây ô nhiễm môi trường, nhất là bụi, tiếng ồn quá mức cho phép. 

Mặt khác, do hầu hết các tuyến đường mới xây dựng và nâng cấp nên hệ thống cây 
xanh chưa được trồng hoặc có trồng cũng còn nhỏ, chưa tạo được bóng mát, cá biệt có 
một số tuyến đường nhân dân trồng đủ các loại cây, không theo một quy định thống 
nhất, gây mất mỹ quan đô thị. 

5. Đối với hệ thống cấp nước và thoát nước: 
Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho nhân dân chưa đảm bảo cung cấp đều khắp, kể cả 

những vùng có cự ly gần với tuyến đường ống chính và Nhà máy nước Cầu Đỏ. Hiện 
nay, mới có 5/6 phường có sử dụng nước máy, nhưng tỷ lệ hộ sử dụng nước máy mới 
đạt 25%, nhân dân phường Hoà Xuân và các khu vực còn lại chủ yếu sử dụng nước 
giếng khơi và giếng khoan. 

Hệ thống thoát nước tại các tuyến đường chính và các khu dân cư mới quy hoạch 
tương đối đảm bảo, còn lại hầu hết chưa được đầu tư nên gây ứ đọng và ngập lụt cục bộ 
trong mùa mưa, gây ảnh hưởng đến môi trường sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh 
hoạt của nhân dân. 

  
6. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp: 
6.1/ Đối với khu công nghiệp Hoà Cầm: 
Khu công nghiệp Hoà Cầm tại phường Hoà Thọ Tây, có diện tích 241.83ha (giai 

đoạn 1 là 101,03 ha, giai đoạn 2 là 140,8ha). Vị trí khu Công nghiệp Hoà Cầm nằm gần 
sông Cẩm Lệ và  nằm trên nhà máy nước Cầu Đỏ cung cấp nước sạch cho các quận nội 
thành của thành phố Đà Nẵng. Do vậy, việc bảo vệ môi trường và xử lý nước thải của 
Khu công nghiệp cần được đặc biệt quan tâm, để hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi 
trường. 
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Hiện nay, Khu công nghiệp Hoà Cầm có 41 dự án với 61,92 ha đang hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. Trong đó 21 dự án có trước khi thành lập Khu công nghiệp, với diện 
tích 32,77ha; 20 dự án mới, với diện tích 29,15ha. Tổng số dự án đã và đang gây ô nhiễm 
môi trường cần phải đình chỉ hoạt động hoặc phải di dời ra khỏi Khu công nghiệp là 05 
cơ sở ( xem biểu số 6). 

Khu công nghiệp Hoà Cầm đang trong giai đoạn xây dựng nên hệ thống xử lý nước 
thải chung chưa được xây dựng. 

6.2/ Đối với các doanh nghiệp Trung ương và địa phương do Thành phố quản 
lý: 

Theo số liệu từ Sở Tài nguyên & Môi trường trên địa bàn quận có 64 doanh nghiệp 
(Trung ương và địa phương), đang thuê đất với diện tích 89,68 ha (kế cả trong Khu công 
nghiệp Hoà Cẩm). Trong đó phường Hoà Thọ Tây có 52 doanh nghiệp, với diện tích 
56,12 ha; Hoà Thọ Đông có 04 doanh nghiệp, với diện tích 0,76 ha; Hoà Phát: 7 doanh 
nghiệp, với diện tích: 21,62ha; Hoà An: 01 doanh nghiệp với diện tích 5,7 ha; Khuê 
Trung 02 doanh nghiệp, với diện tích 3,6 ha. 

Qua kiểm tra một số doanh nghiệp trên địa bàn quận thì hầu hết các doanh nghiệp 
đều không có Bản đăng ký Đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Luật bảo vệ 
môi trường. Một số doanh nghiệp đang hoạt động tại phường Hoà Phát, Hoà Thọ Tây 
có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao. 

6.3/ Đối với các mạng lưới chợ và cơ sở sản xuất kinh doanh của hộ gia đình cá 
nhân trên địa bàn quận: 

6.3.1/ Đối với mạng lưới chợ: 
Trên địa bàn quận có 07 chợ với 691 hộ kinh doanh buôn bán, trong đó có 03 chợ 

chính thức và 04 chợ tạm (nguồn: Đề án TMDV). Qua khảo sát thực tế tại các chợ, tình 
trạng vứt bỏ rác bừa bãi không đúng nới quy định gây ô nhiễm môi trường. Ý thức bảo 
vệ môi trường của các hộ kinh doanh chưa cao, công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo 
vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức, chưa có các biện pháp quản lý và chế tài 
cần thiết để xử lý người vi phạm. Việc thu gom rác thải tại các chợ được Trung tâm môi 
trường đô thị Cẩm Lệ và Hoà vang thu gom vận chuyển vào buổi chiều hoặc sau khi tan 
chợ.(Xem biểu số 7) 

6.3.2/ Đối với cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân: 
Qua số liệu báo cáo của các phường và số liệu trong Đề án Thương mại - dịch vụ 

thì đến nay trên địa bàn quận có 2.023 cơ sở, gồm các loại hình sản xuất, kinh doanh hộ 
gia đình, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, (trong đó có 383 cơ sở sản xuất 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 1640 cơ sở kinh doanh ngành thương mại, dịch 
vụ). 

Trong 2023 cơ sở  này, có 163 cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gồm các loại hình 
như sau: 
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- Hộ chăn nuôi: 68 hộ; 
- Lò giết mổ gia súc, gia cầm: 16 lò; 
- Cơ sở nuôi trồng thuỷ sản: 6 cơ sở; 
- Cơ sở sản xuất cơ khí, cán kéo thép: 28 cơ sở; 
- Sản xuất, vật liệu xây dựng: 13 cơ sở; 
- Buôn bán nhỏ, ăn uống tập trung: 32 hộ. 
Hầu hết các cơ sở sử dụng mặt bằng nằm trong các khu dân cư để làm nơi sản xuất, 

kinh doanh, mặt khác qua điều tra khảo sát, các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa đăng ký 
Bản cam kết bảo vệ môi trường, chưa có biện pháp (hoặc hệ thống) để xử lý và giảm 
thiểu việc gây ô nhiễm môi trường. Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc có khả năng 
gây ô nhiễm môi trường cao tập trung ở hai phường Hoà Phát và Hoà An (hơn 30 cơ sở 
đang gây ô nhiễm môi trường). 

Đối với các loại hình nêu trên, loại hình sản xuất cơ khí, cán kéo thép, sản xuất vật 
liệu xây dựng, chế biến gỗ, lâm sản gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất, cụ thể là ô 
nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm bụi, ô nhiễm không khí v.v... 

Đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, hầu hết không có sử dụng hầm Biôga 
để xử lý môi trường, đây là nguồn gây ô nhiễm môi trường ở trong các khu dân cư, cụ 
thể là mùi hôi, nước thải trong quá trình chăn nuôi. (Xem biểu số 8)  

* Tóm lại: 
Qua phân tích thực trạng môi trường có thể nhận thấy một số tác nhân chính gây ô 

nhiễm ô trường trên địa bàn quận như sau: 
- Ô nhiễm về rác thải:  Có 03 loại rác thải chính gây ô nhiễm môi trường đó là: 

rác thải sinh hoạt trong khu dân cư, rác thải tại các khu công nghiệp, chợ..., rác thải của 
Trung tâm y tế, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, qua số liệu cho thấy việc thu 
gom, vận chuyển còn hạn chế, hơn 27 tấn rác thải trong khu dân cư (chiếm hơn 30%) 
chưa được thu gom, vận chuyển theo đúng quy định. Các trường học chưa có thùng rác 
để thu gom rác, Trung tâm y tế quận, các trạm xá phường chưa thực hiện phân loại và 
xử lý rác thải y tế, chất thải rắn trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa được phân 
loại xử lý, thu gom và vận chuyển theo đúng quy định. 

- Ô nhiễm về nước thải: Trừ các khu tái định cư mới được xây dựng có hệ thống 
nước thải, hầu hết trên địa bàn 06 phường không có hệ thống nước thải sinh hoạt cho 
nhân dân, nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thải trực tiếp ra môi trường bên 
ngoài gây ô nhiễm môi trường đất, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước ngầm cũng như nước 
mặt. 

Bên cạnh đó, các khu tái định cư mới đang trong quá trình xây dựng nhiều dự án 
chưa hoàn thành, hơn nữa có những dự án khớp nối không đồng bộ  nên vào mùa mưa 



32 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 15-5-2007  

nước không thoát được, dẫn đến ngập úng cục bộ từng vùng gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng. 

- Ô nhiễm do bụi và tiếng ồn: đây cũng là tác nhân gây ô nhiễm môi trường do có 
nhiều dự án xây dựng trên địa bàn quận, các tuyến đường trong các khu dân cư chưa 
được thảm nhựa, xe ben vận chuyển vật liệu san lấp lưu thông trên quốc lộ 1A, đường 
Cách Mạng tháng 8, đường Trường Chinh, hầu hết các xe chở vật liệu này đều không 
che chắn, rửa xe theo quy định gây ô nhiễm môi trường không khí. 

 Trên địa bàn quận có 02 tuyến Quốc lộ (1A, 14B), tuyến đường sắt Bắc - Nam và 
đường Hàng không gây tiếng ồn không thể khắc phục được. Ngoài ra, việc gây tiếng ồn 
do các cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trong các khu dân cư, đặc biệt các cơ sở cán, kéo 
thép, gò, hàn gây tiếng ồn vượt mức cho phép ảnh hưởng đến sức khoẻ và sinh hoạt của 
người dân xung quanh. 

PHẦN II 
DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG  

TRONG THỜI GIAN ĐẾN 
 

1. Quy mô dân số và nhận thức của con người: 
1.1/Về quy mô dân số: 
Do nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây - Nam của thành phố, là địa bàn được ưu tiên đầu 

tư xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị, bố trí tái định cư nên tốc độ đô thị hoá 
diễn ra nhanh, đến năm 2010 các khu tái định cư sẽ được xây dựng hoàn chỉnh, mật độ 
dân cư tăng nhanh. Hơn nữa, khu công nghiệp Hoà Cầm sẽ thu hút lực lượng lao động 
các địa phương khác sẽ rất lớn. Dự kiến đến năm 2010 dân số trên địa bàn quận sẽ tăng 
khoảng 95.000 người, với khoảng 23.000 hộ dân (tăng khoảng 6.000 hộ và 23.000 người 
so với năm 2006). 

1.2/ Về hoạt động các doanh nghiệp: 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ I xác định cơ cấu kinh tế của quận đến 

năm 2010 là: Công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp. Đồng thời, ngày 
30/6/2006 Quận uỷ Cẩm Lệ ban hành Nghị quyết số: 04-NQ/QU về phát triển thương 
mại dịch vụ giai đoạn 2006-2010. Như vậy, từ nay đến năm 2010, tỷ trọng về Công 
nghiệp - Thương mại - Dịch vụ chiếm hơn 40% cơ cấu kinh tế của quận, các hoạt động 
về thương mại - dịch vụ sẽ diễn ra sôi nổi. 

Theo quy luật nền kinh tế - xã hội càng phát triển (nhất là theo cơ cấu kinh tế CN -  
XD - TMDV), đời sống nhân dân ngày càng cao thì nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
ngày càng tăng. Để hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm trên, thì cùng với sự phát triển các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát không để xảy ra ô nhiễm 
môi trường. Các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Hoà Cầm phải là các dự án không 
gây ô nhiễm môi trường, các doanh nghiệp mới hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa 
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bàn quận phải có Bản cam kết Bảo vệ môi trường, trong đó trọng tâm về rác thải, tiếng 
ồn, khí thải... xử lý môi trường đảm bảo mới được đi vào hoạt động. 

2. Lượng rác thải và vấn đề thu gom: 
2.1/ Về rác thải sinh hoạt: 
Dự kiến đến năm 2010 dân số của quận là 95.000 người, với lượng  rác thải bình 

quận 0,7/kg/người/ngày thì lượng rác thải trên địa bàn quận là  
66,5 tấn/1 ngày. Hiện tại năng lực của Trung tâm dịch vụ môi trường đô thị mới chỉ  
thu gom, vận chuyển 38 tấn/ ngày. Để nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển rác thải 
sinh hoạt trong các khu dân cư và rác thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, Trung tâm 
Môi trường đô thị quận phải tăng cường nhân lực, phương tiện thu gom và vận chuyển 
nhằm đáp ứng lượng rác thải ngày càng tăng. (Xem biểu số 6) 

2.2/ Về bố trí lắp đặt thùng đựng rác: 
Hiện nay, trên địa bàn quận mới chỉ bố trí, lắp đặt được 257 thùng rác, phân bố 

không đồng đều trên địa bàn các phường. Dự kiến đến năm 2010, nhu cầu thùng đựng 
rác trên địa bàn quận tăng thêm ít nhất là 700 thùng được phân bố theo các năm như sau: 
năm 2007: 150 thùng, năm 2008: 200 thùng, năm 2009: 200 thùng, năm 2010: 150 thùng. 
Tổng số thùng đựng rác dự kiến đến năm 2010 trên địa bàn quận là 1000 thùng. (Xem 
biểu số 4). 

 

PHẦN III 
MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

I. Mục tiêu: 
1. Mục tiêu tổng quát: 
Cụ thể hoá các quy định, nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Luật Bảo vệ 

môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ môi 
trường; huy động các tổ chức và nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường 
nhằm ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, cải thiện và 
từng bước nâng cao chất lượng môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống; kết hợp chặt 
chẽ, hợp lý và hài hoà giữa tăng cường kinh tế với bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi 
trường, góp phần xây dựng quận Cẩm Lệ trở thành đô thị "Xanh - Sạch - Đẹp”. 

2. Mục tiêu cụ thể: 
1/ 100% người dân trong quận được tiếp cận với những kiến thức cơ bản về bảo vệ 

môi trường, tiến tới thay đổi hành vi ứng xử với các thách thức về môi trường. 
2/ Trên 90% rác thải trong các khu dân cư và các loại rác thải của các doanh nghiệp 

được thu gom và xử lý đúng theo quy định. 
3/ Trên 95% hộ nhân dân được sử dụng nước sạch, 100% Cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, các Trường, các cơ quan, tổ chức nhà nước có ký kết hợp đồng thu gom rác thải, 
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xử lý nước thải đối với Công ty Môi trường đô thị; 80% hộ dân nộp tiền lệ phí rác thải 
theo quy định; 

4/ 100% hộ dân có hố xí hợp vệ sinh, bố trí nhà vệ sinh hợp lý ở những nơi công 
cộng; 

5/ Hạn chế đi đến giảm dần các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường 
trong các khu dân cư; 

6/ Các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh đều được hướng dẫn lập Bản 
cam kết bảo vệ môi trường (hoàn thành năm 2007). Cơ sở đăng ký mới, phải có Bản 
cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước khi tiến hành 
hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

7/ Các dự án quy hoạch đều được khớp nối toàn bộ, hạn chế đến mức thấp nhất 
điểm ngập úng cục bộ gây ô nhiễm môi trường. 

8/ Tất cả các tuyến đường quận quản lý (đường dưới 10,5m) trong các khu dân cư 
và các cơ sở trường học, trạm xá, cơ quan làm việc, khu vực công cộng đều được trồng 
cây xanh theo quy định; 

9/ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp đang hoạt động sản 
xuất, kinh doanh có liên quan đến môi trường trên địa bàn quận; 

II. Các giải pháp: 
1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi 

trường trên địa bàn quận: 
 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong 

cộng đồng, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác bảo vệ môi 
trường; 

 - Hình thành mạng lưới tuyên truyền, giáo dục pháp luật môi trường đến tận địa 
phương, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ dân phố, hộ gia đình một cách đầy đủ, kịp thời 
làm cho mọi người hiểu bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn dân; 

 - Tăng cường thời lượng phát thanh các nội dung về bảo vệ môi trường, chỉ đạo 
các đài phường tiếp âm và phát lại các nội dung tuyên truyền về tận tổ dân phố và từng 
hộ gia đình; 

 - Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn theo chuyên đề cho cán bộ môi trường 
ở cấp cơ sở, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp v.v... đóng trên địa bàn quận nhằm 
nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi 
trường, tự giác thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường; 

 - Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan như xây dựng các panô, 
áp pích, tranh cổ động, tờ rơi... đến các cụm dân cư, nơi công cộng, tổ dân phố, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh... nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong các tổ chức và 
nhân dân; 
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 - Duy trì thường xuyên các hoạt động quần chúng bảo vệ môi trường như:  Tuần 
lễ nước sạch vệ sinh môi trường, Ngày đa dạng sinh học, Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - 
Đẹp ... theo chủ trương của thành phố và của quận nhằm tiến đến xã hội hoá công tác 
bảo vệ môi trường trong nhân dân; 

 - Phát triển các hình thức tự quản và tổ chức hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường 
của cộng đồng, dân cư; 

 - Xây dựng các tổ dân phố, hộ gia đình điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường 
để nhân rộng toàn quận. Thực hiện các cam kết, quy ước bảo vệ môi trường trong tổ dân 
phố, cụm dân cư... 

2. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận: 

 - Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia, hưởng 
ứng các hoạt động bảo vệ môi trường chung của cộng đồng. 

 - Tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản vi phạm pháp luật 
bảo vệ môi trường đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

 - Lập kế hoạch tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề về 
bảo vệ môi trường. 

 - Xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
đối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Đối 
với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
buộc phải khắc phục ô nhiễm hoặc đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh hay di dời 
cơ sở đến các Khu công nghiệp tập trung. 

 3. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong khu dân cư: 
 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có ý thức, trách nhiệm bảo 

vệ môi trường trong khu dân cư; 
 - Xây dựng các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và niêm yết những quy 

định này tại những nới đông người, nhà họp tổ dân phố…trong khu dân cư; 
 - Xây dựng khu dân cư văn hoá, lấy tiêu chí bảo vệ môi trường vào việc xét, bình 

chọn khu dân cư văn hoá; 
 - Bố trí đủ lực lượng và phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển rác thải để đảm 

bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư; 
 - Làm việc với các Ban quản lý dự án nhanh chóng khớp nối toàn bộ hệ thống 

thoát nước thải, nhằm tránh tình trạng ngập úng, nước thải tràn ra ngoài đường, gây ô 
nhiễm môi trường trong khu dân cư. 

4. Trang bị phương tiện và đào tạo nguồn nhân lực cho bảo vệ môi trường: 
 - Trang bị phương tiện, thiết bị cho công tác kiểm tra; 
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 - Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ chuyên môn và tăng cường cán bộ quản lý 
cho lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

 - Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các giải pháp công nghệ trong xử lý ô 
nhiễm, khắc phục suy thoái và sự cố môi trường. Ứng dụng và phát triển công nghệ sạch, 
thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường. 

5. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm và  bảo vệ môi trường: 
 - Rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xác định các vấn đề 

ưu tiên cần thực hiện như: chọn địa điểm để lập kế hoạch di dời các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nằm xen kẽ trong khu dân cư, nhất là các cơ sở sản xuất cơ khí, cơ sở chế 
biến thức ăn gia súc, các lò giết mổ...; 

 - Thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu gom rác thải từ các hộ gia đình, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh Chú trọng việc quản lý chất thải nguy hại từ các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, các trạm quản lý thuốc bảo vệ thực vật, Bệnh viện, Trạm Y tế; 

 - Xử lý nghiêm tình trạng ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn do các phương tiện giao 
thông và các hoạt động từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,  công 
trình xây dựng, các Ban quản lý dự án gây ra; 

 - Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án cải thiện môi trường tại các nguồn 
nước bị ô nhiễm tại các phường trong quận; 

 - Đẩy mạnh việc phổ biến kiến thức phòng dịch hại tổng hợp (IPM) đến các hộ 
dân, hạn chế việc sử dụng hoá chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp, ngăn chặn và xử 
lý các hành vi sử dụng hoá chất trong bảo quản, chế biến thực phẩm, sản phẩm nông sản, 
thuỷ hải sản; 

 - Ngăn chặn việc khai thác trái phép cát, sạn sông, đất gò đồi, ngăn chặn tình trạng 
thái hoá, bạc màu đất, chống sạt lở ven sông. 

6. Tăng cường nguồn lực tài chính và đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ 
môi trường: 

 -  Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp kiến thức, công sức, tài chính cho 
hoạt động bảo vệ môi trường;   

 - Thực hiện nguyên tắc các tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đến môi trường phải bồi 
thường, hoặc xử phạt bằng kinh tế do các hành vi vi phạm bảo vệ môi trường bổ sung 
nguồn thu cho công tác bảo vệ môi trường của địa phương; 

 - Đa dạng hoá các nguồn đầu tư bảo vệ môi trường, gắn kết chương trình bảo vệ 
môi trường với các chương trình mục tiêu phát triển xã hội như chương trình dân số phát 
triển, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, chương trình xoá đói giảm nghèo... 
Tranh thủ các nguồn tài trợ từ các tổ chức Quốc tế nhằm huy động tối đa nguồn lực tài 
chính đảm bảo cho hoạt động môi trường; 
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 - Thể chế hoá các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các tổ chức, 
cá nhân, đoàn thể cộng đồng dân cư tham gia công tác bảo vệ môi trường; 

 - Xây dựng quỹ bảo vệ môi trường của quận, phường theo đúng các quy định của 
pháp luật. 

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
 - Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh có đặc tính liên quan đến môi trường; 
 - Cụ thể hoá chế tài xử phạt hành chính về bảo vệ môi trường, có cơ chế khuyến 

khích tài chính và tinh thần cho các tổ chức, cá nhân phát hiện các đối tượng gây ô nhiễm 
môi trường; 

 - Xác lập kênh thông tin từ quận - phường - tổ dân phố - hộ gia đình để có đầy đủ 
thông tin giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo; 

 - Xác định và phân cấp rõ ràng trong công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu 
nại tố cáo, xử lý các vi phạm...khuyến khích giải quyết các vấn đề này tại cơ sở. 

8. Dự kiến kinh phí thực hiện đến năm 2010: 
Là một quận mới thành lập còn rất nhiều khó khăn nhưng quận đã đầu tư chi phí 

hơn 100 triệu đồng cho công tác bảo vệ môi  trường trên địa bàn, lắp đặt thêm 200 thùng 
đựng rác, tăng cường lực lượng, phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải nhờ đó công 
tác bảo vệ môi  trường đã từng bước được thiết lập, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
dần dần được khắc phục, ý thức bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp và người dân 
đã dần được nâng cao. 

 Dự kiến nguồn kinh phí để thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận 
năm 2010 là 1.457.000.000đ, trong đó: năm 2007 là 315.000.000đ, năm 2008: 
395.000.000đ, năm 2009: 401.000.000đ, năm 2010: 346.000.000đ .Trong đó thành phố 
hỗ trợ: 696.000.000đ. (Xem biểu số 9) 

PHẦN IV 
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

  

I. Một số nhiệm vụ cụ thể của các ngành: 
Để tổ chức, triển khai việc thi hành pháp luật bảo vệ môi trường nói chung và Đề 

án bảo vệ môi trường nói riêng đạt được hiệu quả và mục tiêu đề ra. UBND quận phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp trong quận như sau: 

1. Phòng Tài nguyên - Môi trường quận: 
- Tham mưu cho UBND quận xây dựng, chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường 

theo từng thời gian và tiến độ để thực hiện tốt Đề án bảo vệ môi trường, đồng thời kiểm 
tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp; 
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- Biên tập chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp cho từng đối 
tượng và từng ngành, từng cấp; 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn quận, hoàn thành 
trong quý II, năm 2007 để tổ chức triển khai thực hiện; 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế quận, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận tiến 
hành kiểm tra các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn lập 
Bản cam kết bảo vệ môi trường theo đúng quy định (hoàn thành trong năm 2007); 

- Phối hợp với phòng Kinh tế quận và phòng Tư pháp quận tập huấn luật Bảo vệ 
môi trường và các văn bản quy phạm phát luật có liên quan đến công tác bảo vệ môi 
trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận Cẩm Lệ; 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố tiến hành khảo sát, kiểm tra 
và đánh giá mức độ ô nhiễm nước ngầm trên địa bàn quận; 

- Kiểm tra, tham mưu cho UBND quận xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường 
của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận; 

- Tham mưu cho UBND quận chương trình, kế hoạch về việc xã hội hoá công tác 
bảo vệ môi trường; kêu gọi các tổ chức Quốc tế, các tổ chức phi chính phủ đầu tư, chuyển 
giao công nghệ phục vụ cho công tác bảo vệ môi  trường; 

- Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra các 
doanh nghiệp, xử lý kịp thời đơn vị, cơ sở gây ô nhiễm môi trường.  

- Hằng năm, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ môi trường, đồng thời tham 
mưu cho UBND quận, hoặc cấp trên, tuyên dương khen thưởng những tổ chức, cá nhân 
thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; 

- Giải quyết nhanh chóng, kịp thời các khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật 
bảo vệ môi trường trên địa bàn quận. 

2. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận 
- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra, xử lý xe ben vận chuyển 

vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường; 
- Chủ trì cùng với UBND các phường kiểm tra việc chấp hành công tác vệ sinh môi 

trường ở nơi công cộng như: vứt bỏ rác, súc vật chết bừa bãi, đổ nước thải v.v...không 
đúng nơi quy định; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp 
luật (các hành vi vi phạm và mức xử phạt theo phụ lục kèm theo); 

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường quận tổ chức cưỡng chế hành chính 
đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 
trường đã có quyết định xử lý của UBND quận hoặc quyết định của UBND thành phố. 

3. Đối với UBND các phường: 
 - Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận; 
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 - Chủ động tuyền truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường và  Đề án bảo vệ 
môi trường cho các ngành, đoàn thể, tổ dân phố và tất cả người dân trên địa bàn phường; 

 - Xây dựng, ban hành hoặc hướng dẫn cho Tổ dân phố (cụm dân cư), xây dựng 
Quy  ước bảo vệ môi trường; đưa tiêu chí bảo vệ môi trường vào việc xét gia đình văn 
hoá, tổ văn hoá. Quý II năm 2007 tất cả Tổ dân phố (cụm dân cư) đều có Bản Quy ước 
bảo vệ môi trường trên địa bàn phường; 

 - Vận động Tổ trưởng Tổ dân phố trực tiếp thu tiền lệ phí rác thải và được trích 
lại tỷ lệ % (10%) theo quy định; 

 - Thường xuyên tổ chức Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp, đến năm 2007 việc 
thực hiện Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp được thực hiện tự giác của từng hộ gia đình, 
từng Tổ dân phố; 

 - Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh và  hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận; 

 - Thường xuyên kiểm tra các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh 
trên địa bàn quận, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về pháp luật bảo vệ 
môi trường cho các ngành, đoàn thể, Tổ dân phố và tất cả người dân trên địa bàn phường; 

 - Hoà giải các tranh chấp về môi trường và xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường 
phát sinh trên địa bàn phường. 

4. Phòng Kinh tế quận: 
- Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường quận khảo sát, chọn địa điểm 

để di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư; đồng thời cùng với 
phòng Tài nguyên - Môi trường quận xây dựng, lập kế hoạch tập huấn pháp luật Bảo vệ 
môi trường cho các doanh nghiệp; 

- Hướng dẫn cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy phép đăng ký 
kinh doanh phải có Bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác 
nhận trước khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

- Hướng dẫn nông dân kiến thức phòng dịch hại tổng hợp (IPM) và sử dụng hoá 
chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp. 

5. Phòng Quản lý đô thị quận: 
- Tăng cường kiểm tra các dự án xây dựng về lĩnh vực môi trường, cụ thể trong là 

quá trình thi công phải che chắn, chất thải rắn phải thu gom hợp đồng vận chuyển đến 
nơi quy định; hạn chế gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn…; 

- Thanh tra, kiểm tra chất lượng công trình, đảm bảo hài hoà và mỹ quan đô thị; 
- Rà soát thống kê các điểm ngập úng cục bộ do chưa khớp nối các quy hoạch; tham 

mưu cho UBND quận kiến nghị thành phố, Sở Giao thông công chính khớp nối hệ thống 
thoát nước nhằm xử lý triệt để các điểm ngập úng trên địa bàn quận; 
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- Kiến nghị với các Ban quản lý dự án nhanh chóng thảm nhựa các tuyến đường 
nội bộ; các dự án tái định cư nhanh chóng ổn định cuộc sống của người dân tái định cư 
và hạn chế việc ô nhiễm bụi do mặt đường chưa được thảm nhựa. 

6. Đài Truyền thanh:   
- Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên -Môi trường quận tăng cường viết tin, bài 

về lĩnh vực môi trường, đồng thời cũng phản ảnh phê phán những tổ chức, cá nhân có 
hành vi gây ô nhiễm môi trường; 

- Phấn đấu ít nhất mỗi tuần có 02 tin, bài phản ảnh về lĩnh vực môi trường; 
- Hướng dẫn cho các đài của phường tiếp âm đưa tin phản ảnh kịp thời về lĩnh vực 

môi trường trên địa bàn từng phường. 
7. Phòng Giáo dục - Đào tạo quận: 
- Chủ trì với Phòng Tài nguyên - Môi trường quận xây dựng kế hoạch tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật cho tất cả các giáo viên, học sinh trên địa bàn quận; 
- Chọn lọc một số nội dung thiết thực, phù hợp với học sinh đưa vào tuyên truyền, 

giảng dậy tại buổi sinh hoạt ngoại khoá của nhà trường; 
- Chỉ đạo các trường trực thuộc thường xuyên tổ chức Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch 

- Đẹp tại trường và tích cực tham gia tại địa phương nơi cư trú. 
8. Phòng Văn hoá - Thể thao quận :  
Xây dựng các kế hoạch, chương trình  tuyên truyền các hoạt động  về bảo vệ môi 

trường theo từng thời gian và chủ đề, đa dạng hoá các loại hình tuyên truyền: Panô, áp 
phích, xe thông tin cổ động v.v... 

9. Phòng Tư pháp :  
Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường quận, xây dựng chương trình 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật môi trường cho các ngành, các cấp, tuyên 
truyền nội dung đề án bảo vệ môi trường của quận đến các phường, tổ dân phố và từng 
hộ gia đình. 

10. Phòng Y tế quận: 
Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường quận hằng tháng, hằng quý 

trong năm, tổ chức các đợt phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại những điểm có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường như các chợ, cống rãnh, ao tù ứ đọng nước, phát sinh ruồi, 
muỗi...nhằm ngăn chặn dịch, bệnh cho nhân dân trên địa bàn quận. 

11. Thanh tra quận:  
Phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường quận  giải quyết tốt các vấn đề liên 

quan đến thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo về vấn đề môi trường. 
12. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận: 
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Đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động môi trường, hằng năm đề xuất bố trí  ngân 
sách cho hoạt động môi trường theo đúng quy định của pháp luật. 

13. Đối với các ban quản lý chợ: 
 - Xây dựng nội dung, quy chế hoạt động của chợ, trong đó trọng tâm xây dựng 

nội dung cam kết bảo vệ môi trường đối với các hộ kinh doanh; 
 - Đối với các hộ kinh doanh phải có Bản cam kết bảo vệ môi trường, đây là điều 

kiện bắt buộc để được kinh doanh tại các chợ. 
14. Đối với Trung tâm Môi trường đô thị Cẩm Lệ & Hoà Vang: 
 - Tăng cường các phương tiện và nhân lực để đảm bảo công tác dọn vệ sinh trên 

các tuyến đường, thu gom và vận chuyển rác thải trên địa bàn quận; 
 - Phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường quận và UBND các phường tổ 

chức, vận động các tổ chức và hộ gia đình tham gia ký hợp đồng thu gom rác thải, xử lý 
nước thải, công trình vệ sinh, nộp tiền lệ phí thu gom rác thải theo quy định; 

 -  Khảo sát, lắp đặt thùng đựng rác thải ở những nơi bức xúc về tình trạng rác thải 
để tham mưu cho UBND quận kịp thời xử lý. 

15. Đối với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh: 
 - Phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 
 - Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đã được phê duyệt và cam kết bảo vệ môi trường đã ký; 
 - Khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất của mình gây ra; 
 - Thực hiện chế độ báo cáo về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường; 
 - Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường; 
 - Nộp thuế bảo vệ môi trường, phí bảo vệ môi trường; 
 - Tuyên truyền, giáo dục, nâng cáo ý thức bảo vệ môi trường cho lao động trong 

cơ sở sản xuất, kinh doanh của mình. 
16. Đối với Tổ dân phố: 
 - Xây dựng Quy ước bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình trong Tổ dân phố; 
 - Lồng ghép việc tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong các buổi sinh 

hoạt Tổ dân phố; 
 - Thường xuyên tuyên truyền vận động hộ gia đình, cá nhân dọn vệ sinh nơi ở, 

đường phố, khu công cộng, duy trì Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp tại các khu vực 
dân cư trong Tổ dân phố; 

 - Trực tiếp thu gom lệ phí rác thải của các hộ dân và nộp lại theo quy định của cơ 
quan cấp trên; 
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 - Phát hiện và báo cáo kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật 
bảo vệ môi trường. 

17. Đối với hộ gia đình, cá nhân: 
 - Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các thành viện trong gia đình có trách 

nhiệm và ý thức tự giác bảo vệ môi trường trong gia đình, Tổ dân phố và mọi nơi, mọi 
lúc; 

 - Phân loại và bỏ rác thải vào bao gói trước khi bỏ vào thùng đựng rác công cộng 
hoặc phương tiện thu gom; 

 - Không để rác tiếp xúc với lòng đường vỉa hè; 
 - Không đổ nước, rác, súc vật chết ra đường, ao, hồ v.v... 
 - Nộp tiền lệ phí rác thải theo đúng quy định; 
 - Làm vệ sinh nơi ở hàng ngày, dọn vệ sinh đường phố, khu phố vào các buổi sáng 

Chủ nhật hàng tuần; 
 - Tham gia ký vào cam kết thực hiện Quy ước bảo vệ môi trường do Tổ dân phố 

hoặc Phường ban hành; 
 - Phát hiện và báo cáo cho cơ quan cấp trên những tổ chức, cá nhân có hành vi vi 

phạm gây ô nhiễm môi trường; 
 - Thực hiện và làm tốt công tác bảo vệ môi trường là một tiêu chí của gia đình văn 

hoá đồng thời cũng biểu hiện nếp sống văn hoá - văn minh - đô thị. 
18. Đối với Hội đồng thi đua khen thưởng: 
Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường quận, UBND các phường theo 

dõi việc tổ chức triển khai việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn quận. 
Tham mưu cho UBND quận khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công 
tác bảo vệ môi trường. 

II. Sự phối hợp của tổ chức đoàn thể và các Ban của Đảng trong công tác bảo 
vệ môi trường.  

1. Đề nghị UBMTTQ quận và các đoàn thể của quận: 
 - Tổ chức các đợt phát động toàn dân hưởng ứng tham gia công tác bảo vệ môi 

trường; 
 - Chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên như:  Hội Nông dân, Hội Cưụ chiến 

binh, Hội người cao tuổi,... và các tổ chức đoàn thể khác làm tốt công tác tuyên truyền, 
phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp Luật của nhà nước về bảo vệ môi 
trường đến cán bộ, nhân dân, đến từng hộ gia đình ở các khu dân cư. Tổ chức các biện 
pháp, chương trình bảo vệ môi trường phục vụ cho nhiệm vụ phát triển chính trị - kinh 
tế - xã hội trên địa bàn quận và từng đơn vị ở địa phương; 
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 - Chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên của UBMTTQ quận tham gia 
các kế hoạch, hưởng ứng các phong trào Bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nếp 
sống văn hoá văn minh đô thị trên địa bàn; 

- Đề xuất với Quận uỷ, UBND quận có chính sách nhằm động viên các tầng lớp 
nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường đưa công tác bảo vệ môi trường là một 
trong những tiêu chuẩn quan trọng để xét công nhận gia đình văn hoá, Tổ dân phố, cụm 
dân cư văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá. Định kỳ 06 tháng, 01 năm UBND các cấp, 
UBMTTQVN đánh giá phong trào quần chúng về công tác bảo vệ môi trường, đề xuất 
chính quyền biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong việc bảo vệ môi trường. 

 1.1/Đối với Hội Liên hiệp phụ nữ  quận: 
 - Lồng ghép nội dung chương trình bảo vệ môi trường vào các chương trình của 

Hội LHPN các cấp như hướng dẫn xây dựng các mô hình phân loại rác thải tại nguồn... 
Đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp và các chương trình hoạt động 
khác để thu hút cán bộ, hội viên, các ngành các cấp... một cách thiết thực và đạt hiệu quả 
cao trong công tác bảo vệ môi trường; 

 - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam quận tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài 
nguyên và Môi trường quận, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận 
động cán bộ, hội viên...tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường và các hoạt động 
khác nhằm từng bước xây dựng quận Cẩm Lệ thành một quận "Sáng - Xanh - Sạch - 
Đẹp" 

1.2/ Đối với Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh quận:  
 Phối hợp với Hội LHPN... Phòng Tài nguyên và Môi trường quận làm tốt công 

tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, lãnh đạo cơ sở, các doanh nghiệp sản xuất kinh 
doanh, đơn vị trường học... chỉ đạo lãnh đạo công tác vận động tập hợp thanh, thiếu niên 
tham gia vào các công tác bảo vệ môi trường như: Trồng cây xanh cảnh quan, dọn vệ 
sinh tại tuyến đường thanh niên tự quản. 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, Hội viên, Đội viên trong 
công tác bảo vệ môi trường như: chỉ đạo Hội đồng đội các trường thường xuyên dọn vệ 
sinh xung quanh trường học, làm các công trình măng non như xây dựng bồn hoa cây 
cảnh tại trường. Thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật môi trường thông 
qua các cuộc thi vui chơi do các liên đội trường tổ chức. 

2. Đối với Ban Tuyên giáo: 
Đề nghị Ban Tuyên giáo Quận uỷ có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo 

vệ môi trường của quận cho tất cả các Đảng viên trên địa bàn quận, đồng thời thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các tổ chức cơ sở Đảng trong công tác bảo 
vệ môi trường. 
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PHẦN V 
KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 

 

I. Kiến nghị: 
Để Đề án Bảo vệ môi trường tổ chức, triển khai đạt kết quả như mục tiêu, phương 

hướng đề ra. UBND quận xin kiến nghị với UBND thành phố, sở, ban, ngành liên quan 
một số vấn đề sau: 

1. Đối với UBND thành phố: 
 - Chỉ đạo Sở Giao thông - Công chính và các cơ quan có liên quan tiến hành quy 

hoạch hệ thống cây xanh trên các tuyến đường và các khu vực công cộng trên địa bàn 
quận. Chỉ đạo trồng cây xanh trên các tuyến đường và các khu vực công cộng do thành 
phố quản lý; 

 - Chỉ đạo Ban quản lý khu Công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng nhanh chóng hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hoà Cầm, đặc biệt phải hoàn thiện hệ thống xử lý 
nước thải trước khi đưa Khu công nghiệp vào hoạt động; 

 - Chỉ đạo Sở Xây dựng và Công ty Cấp nước thành phố triển khai xây dựng và 
sớm hoàn thành hệ thống cấp nước sinh hoạt cho nhân dân phường Hoà Xuân như dự 
án đã được phê duyệt và mở rộng dự án cấp nước sinh hoạt ở các khu vực dân cư tại địa 
bàn quận; 

 - Chỉ đạo các Ban quản lý dự án nhanh chóng thực hiện cơ sở hạ tầng các dự án 
đầu tư trên địa bàn quận, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng các hồ xử lý nước thải, mương 
thoát nước thải tại phường Hoà Thọ Đông, Khuê Trung, thảm nhựa mặt đường các dự 
án tái định cư, khớp nối các dự án  thoát nước của các dự án; 

 - Bố trí nguồn kinh phí thích đáng cho công tác bảo vệ môi trường như: mua sắm 
trang, thiết bị phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý ô nhiễm các ao, hồ; nạo 
vét cống rãnh; mua lắp đặt thùng đựng rác; trồng cây xanh trên các tuyến đường và các 
khu vực cộng cộng trên địa bàn quận; 

 - Ưu tiên bố trí đất trong các khu công nghiệp do thành phố quản lý và cho phép 
quận được xây dựng 2-3 khu vực sản xuất công nghiệp tập trung để di dời các cơ sở sản 
xuất Tiểu thủ công nghiệp hiện nằm xen lẫn trong các khu dân cư. 

2. Đối với Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố: 
 - Tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật môi trường cho các 

ngành, các cấp của quận; 
 - Phối hợp với UBND quận, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác 

cát, sạn và khai thác đá tại phường Hoà Phát, đồng thời xử lý các tổ chức khai thác, sản 
xuất gây ô nhiễm môi trường; 

 - Tiến hành  kiểm tra, khảo sát, đánh giá nguồn nước ngầm trên địa bàn quận, 
trước mắt khảo sát, đánh giá tại 02 phường Hoà An, Hoà Phát; 
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 - Ưu tiên chuyển giao cho quận các dự án đầu tư của nước ngoài, các Tổ chức phi 
chính phủ về lĩnh vực môi trường. 

3. Đối với Sở Giao thông công chính: 
 - Rà soát, khớp nối các dự án thoát nước tại các khu dự án trên địa bàn quận và 

xử lý các điểm  ngập úng cục bộ gây ô nhiễm môi trường; 
 - Chỉ đạo Công ty cây xanh khảo sát trồng cây xanh trên các tuyến đường và các 

khu vực công cộng do thành phố quản lý và cấp cây xanh cho quận để giao cho nhân 
dân trồng, bảo vệ và chăm sóc; 

 - Chỉ đạo Công ty Môi trường Đô thị thành phố tăng cường nhân lực, phương tiện 
thu gom và vận chuyển rác thải cho Trung tâm môi trường đô thị Hoà Vang - Cẩm Lệ. 
Đồng thời, hàng năm tiến hành khảo sát về nhu cầu thùng đựng rác thải để kiến nghị cấp 
trên lắp đặt thùng đựng rác phù hợp, đáp ứng với nhu cầu thu gom và vận chuyển rác 
thải. Quy hoạch xây dựng một số nhà vệ sinh công cộng ở các địa điểm tập trung đông 
người trên địa bàn quận. 

4. Đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng: 
- Tổ chức triển khai xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải khu Công nghiệp 

Hoà Cầm theo đúng quy hoạch được duyệt; 
- Kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu Công nghiệp hiện đang 

ô nhiễm môi trường; 
- Tham mưu cho UBND thành phố kêu gọi các dự án đầu tư vào khu Công nghiệp 

phải có công nghệ tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường; 
 - Trồng cây xanh trong các cơ sở sản xuất và vành đai cây xanh để tạo cảnh quan, 

đồng thời hạn chế việc ô nhiễm môi trường khu Công nghiệp và vùng phụ cận. 
II. Kết luận: 
Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01/7/2006, 

đây là cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận. 
Tuy nhiên, Luật bảo vệ môi trường chưa quy định và điều chỉnh hết các quan hệ, hành 
vi, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp. Do vậy, cần thiết phải cụ thể hoá cho phù 
hợp với tình hình và đặc điểm của địa phương. 

 Là quận mới thành lập, trong phát triển kinh tế - xã hội, quận đã triển khai Đề án 
phát triển - thương mại - dịch vụ. Đồng thời UBND quận ban hành Đề án bảo vệ môi 
trường là rất phù hợp với định hướng chung của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh phát triển 
kinh tế với coi trọng bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo môi trường sống trong lành, đảm 
bảo sức khoẻ và chất lượng cuộc sống nhân dân trên địa bàn quận. 
                                                               

                                                         UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
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PHỤ LỤC 
     Biểu số 1:     Số dân và diện tích trên địa bàn quận. 
 

Tỷ lệ % 

STT Phường Dân số 
(Người) 

Diện tích 
(Ha) So với dân 

số của quận 

So với diện 
tích tự 

nhiên của 
quận 

Ghi 
chú 

1 Khuê Trung 16.806 314,00 23,37 9,43  
2 Hoà Xuân 12.112 990,00 16,84 29,72  
3 Hoà Thọ Đông 10.486 234,84 14,60 7,06  
4 Hoà Thọ Tây 8.369 871,16 11,63 26,16  
5 Hoà An 10.177 381,66 14,15 11.45  
6 Hoà Phát 13.960 538,34 19,41 16,18  

Tổng số 71.910 3.330 100% 100%  
                                             

Biểu số 2:    Lượng rác thải và tình hình thu gom 
 

STT Phường Số dân 
(người) 

Lượng rác 
thải/tấn/ngày 

Thu gom rác 
Thải/tấn/ngày Tỷ lệ % 

1 Khuê Trung 16.806 11 9 81,82 
2 Hoà Xuân 12.112 9 2 22,22 
3 Hoà Thọ Đông 10.486 8,5 7 82,35 
4 Hoà Thọ Tây 8.369 6 5 83,33 
5 Hoà An 10.177 11 8 72,73 
6 Hoà Phát 13.960 10 7 70,00 

Tổng cộng 71.910 55.5 38 68,40 
                   

         Biểu số 3:      Số lượng thùng rác đã được đặt trên địa bàn quận 
 

STT Phường Thùng rác đã bố trí 
1 Khuê Trung 96 
2 Hoà Xuân 13 
3 Hoà Thọ Đông 74 
4 Hoà Thọ Tây 15 
5 Hoà An 33 
6 Hoà Phát 16 

Tổng 257 
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Biểu số 4:       Số lượng thùng rác dự kiến từ năm 2007 - 2010 
 

STT Phường Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tổng 
1 Khuê Trung 15 40 40 30 125 
2 Hoà Xuân 50 50 20 20 140 
3 Hoà Thọ Tây 15 40 50 40 145 
4 Hoà Thọ Đông 30 20 30 20 100 
5 Hoà An 20 25 30 20 95 
6 Hoà Phát 20 25 30 20 95 

 Tổng 150 200 200 150 700 
 
     Biểu số 5:        Số hộ dân nộp lệ phí rác thải 
 

STT Phường Tổng số hộ dân Số hộ thu 
được/tháng Tỷ lệ % 

1 Khuê Trung 2.627 1.176 44,77 
2 Hoà Xuân 2.200 Mới triển khai chưa có số liệu 
3 Hoà Thọ Đông 2.506 887 35,40 
4 Hoà Thọ Tây 2.063 418 20,26 
5 Hoà An 3.500 855 24,43 
6 Hoà Phát 2.629 913 34,73 

Tổng cộng 15.525 4.249 27,36 
                 
   Biểu số 6: Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong KCN Hoà Cầm 
 

STT Tên doanh nghiệp di dời 
khỏi khu CN Ngành nghề Diện tích 

 (M2) 

1 Xưởng chế biến thức ăn nuôi 
Tôm Thanh Bình 

Sản xuất thức ăn nuôi tôm 336 

2 Cty mây tre Phúc Thành - An 
Khê 

Sở chế biến song mây 20.283 

3 Trại nuôi gà Chăn nuôi gà 10.654 

4 Công ty xây dựng số 10 Trạm trộn bê tông thương 
phẩm 20.000 

5 Công ty Sông Thu Xử lý cặn dầu 15.025 
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Biểu số 7:             Mạng lưới chợ trên địa bàn quận 
 

Quy mô STT Tên chợ Địa điểm Loại chợ Số hộ KD Diện tích 
1 Cẩm Lệ Khuê Trung 3 253 9.562m2 
2 Hoà Cầm Hoà Thọ Đông 3 135 1.900m2 

3 Hoà Phát Hoà An 3 162 2.100m2 

4 Bồ Quân - Nghi An Hoà Phát Tạm 55 - 
5 Bình Hoà Khuê Trung Tạm 50 - 
6 Cẩm Hoà Hoà Thọ Tây Tạm 14 - 
7 Trung Lương - Cồn dầu Hoà Xuân Tạm 22 - 

                                   
 
Biểu số 8:   BẢNG THỐNG KÊ  SỐ LIỆU CÁC HỘ, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG CÓ    

ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG NĂM 2006 
 

STT 

 
                                

HẠNG MỤC 
 
 

HOÀ  
XUÂN 

KHUÊ 
TRUNG 

HTHỌ 
TÂY 

HTHỌ 
ĐÔNG 

HOÀ 
PHÁT 

HOÀ 
AN Tổng 

1 Cở sở chăn nuôi hộ gia 
đình 14 19 6 6 19 8 72 

2 Lò giết mổ gia súc, gia 
cầm 2  1 4 8 1 16 

3 Cơ sở nuôi trồng thuỷ sản 6 0 0 0 0 0 6 

4 Cơ sở, sản xuất cơ khí, 
cán thép 0 4 1 2 6 15 28 

5 Cơ sở, sản xuất vật liệu 
xây dựng 4 1 0 2 6 0 13 

6 Cụm buôn bán nhỏ, dịch 
vụ ăn uống tập trung 5 5 2 7 3 10 32 

Tổng 31 29 10 21 42 34 167 

                                          
 



 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 15-5-2007 49 

CÁC HÀNH VI VI PHẠM VÀ MỨC XỬ PHẠT 
Hành vi gây ảnh hưởng đến việc giữ gìn vệ sinh chung 

(Điều 9 được trích từ Nghị Định số 150/NĐ-CP ngày 12/12/2005  của Chính phủ  quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội) 

 
 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000đồng đến 100.000đồng đối với một 
trong những hành vi sau đây: 

 a/ Không thực hiện các quy định về quét dọn rác, khai thông cống rãnh trong và 
xung quanh nhà ở, cơ quan, doanh nghiệp, doanh trại gây mất vệ sinh chung; 

 b/ Đổ nước hoặc để nước chảy ra khu tập thể, lòng đường, vỉa hè, bến xe, nơi công 
cộng, trên các phương tiện giao thông hoặc ở những nơi khác làm mất vệ sinh chung; 

 c/ Vứt rác, xác động vật, chất thải hoặc bất cứ vật gì khác ra nơi công cộng, chỗ 
có vòi nước, giếng nước ăn, ao, đầm, hồ mà thường ngày nhân dân sử dụng trong sinh 
hoạt gây ô nhiễm hoặc làm mất vệ sinh; 

 d/ Để gia súc, gia cầm hoặc các loại động vật khác phóng uế ở nơi cộng cộng; 
 e/ Tiểu tiện, đại tiện ở đường phố trên các lối đi chung; 
 f/ Lấy, vận chuyển phân bằng phương tiện giao thông thô sơ trong thành phố, thị 

xã để rơi vãi hoặc không đảm bảo vệ sinh; 
 g/ Tự ý đốt chất thải, chất độc hoặc các chất  nguy hiểm khác ở khu vực dân cư, 

nơi công cộng; 
2. Phạt tiền từ 100.000đồng đến 300.000đồng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 
 a/ Vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới trong thành phố, thị xã để rơi 

vãi hoặc không đảm bảo vệ sinh; 
 b/ Đổ rác hoặc bất cứ vật gì khác vào hố ga, hệ thống thoát nước công cộng; 
3. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000đ đối với hành vi làm nhà vệ sinh 

không đúng quy định gây mất vệ sinh chung. 
4. Phạt tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ đối với một trong những hành vi sau 

đây: 
 a/ Đổ chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở 

làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh của người khác; 
 b/ Chôn người chết do bệnh dịch, bốc mộ, di chuyển người chết, hài cốt trái quy 

định, không đảm bảo vệ sinh. 
5. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân tổ chức vi phạm còn bị áp dụng các biện 

pháp sau đây: 



50 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 15-5-2007  

 a/ Vi phạm điểm b, c, d, đ, e, g khoản 1; điểm a, khoản 2; điểm b, khoản 4 Điều 
này thì bị buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra; 

 b/ Vi phạm điểm b khoản 2; điểm a, khoản 4 Điều này thì bị buộc khởi tố lại tình 
trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra; 

 c/ Vi phạm khoản 3 Điều này thì buộc thảo dỡ công trình vệ sinh. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN CẨM LỆ 

_______________________ 

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

Số:  03/2007/QĐ-UBND          Cẩm Lệ, ngày 28  tháng 02 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định xét khen thưởng của  

Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ 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 Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;  
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 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 08 năm 2006 của Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Thi đua, Khen thưởng theo 
Nghị định số 121/2005/NĐ-CP; 

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

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng quận, 
 

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

ban nhân dân quận Cẩm Lệ. 
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký. 
 Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận, Thường trực Hội đồng Thi 

đua – Khen thưởng quận, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
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 

 
Võ Văn Thương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN CẨM LỆ 

_______________________ 

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

QUY ĐỊNH 
Xét khen thưởng của Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND  

ngày 28 tháng 2 năm 2007  của Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ). 
 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh :  
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 thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân quận; 
hồ sơ, thủ tục, trình tự xét khen thưởng của Uỷ ban nhân dân quận, trình tự xét và đề 
nghị Uỷ ban nhân dân thành phố; trình tự xét hiệp y khen thưởng (hiệp y khen thưởng 
là hình thức lấy thông tin của các cơ quan có liên quan để có thêm căn cứ xác định 
thành tích trước khi quyết định khen thưởng hoặc đề nghị 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  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 đột xuất thuộc : 

a. Các cơ quan thuộc quận; 
b. Khối Đảng, Mặt trận, Hội đoàn thể thuộc quận; 
c. Uỷ ban nhân dân các phường; 
d. Các đơn vị khối Trung ương, Thành phố phục vụ trực tiếp cho quận; 
đ. Các doanh nghiệp, các Hợp tác xã (gọi chung là các tổ chức kinh tế) đóng trên 

địa bàn quận; 
e. Các đơn vị ở phường (gồm các tổ chức, đoàn thể và tổ dân phố); 
g.  Các cá nhân có thành tích xuất sắc. 
2. Tập thể và cá nhân 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 những đóng 
góp đáng kể trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quận Cẩm Lệ. 

Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng : 
1. Chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời; 
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2. Việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng vừa phải đảm bảo tiêu chuẩn khen 
thưởng, vừa đúng theo mức độ thành tích 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 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, quy trình xét duyệt và thời gian đề nghị xét khen thưởng 
theo quy định; 

6. Đơn vị nào 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 quy định này thì không được xét khen thưởng hoặc không được xét hiệp y khen 
thưởng (trừ trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất được đề nghị khen 
thưởng). 

Điều 4. Thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân quận quyết định khen thưởng và 
đề nghị khen thưởng: 

1. Quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc 
thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân quận theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng 
cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Quy định này; 

2. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình 
thức khen thưởng cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Quy định này (trừ các cơ quan 
Trung ương và các ngành sau đây do các sở, ban, ngành trình khen: Ban Chỉ huy Quân 
sự, Công an, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng, Bưu điện, Thống kê, Toà án nhân 
dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án) sau khi có kết quả xét duyệt và đề nghị của 
Hội đồng Thi đua, Khen thưởng quận (viết tắt là Hội đồng TĐKT); 

3. Xét hiệp y khen thưởng đối với tập thể, cá nhân theo quy định của Luật Thi 
đua, Khen thưởng. 

 

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 của 
UBND quận: 

1. Danh hiệu thi đua :  
a. Đối với tập thể : Tập thể lao động tiên tiến, Tổ dân phố văn hóa; 
b. Đối với cá nhân: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Lao động tiên tiến. 
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2. Hình thức khen thưởng : Tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân. 
Điều 6. Tiêu chuẩn đạt được các danh hiệu và hình thức khen thưởng :          
1. Căn cứ xét khen thưởng : 
a. Căn cứ vào việc thực hiện quy định về các nhiệm vụ và giải pháp của Uỷ ban 

nhân dân quận trong năm; 
b. Căn cứ vào việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch thành phố giao cho ngành; 
c. Căn cứ vào việc thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm Uỷ ban nhân dân quận đăng 

ký với Uỷ ban nhân dân thành phố và 03 nhiệm vụ trọng tâm các ngành, các phường 
đăng ký với Uỷ ban nhân dân quận; 

d. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quận giao cho ngành, phường; 
đ. Căn cứ vào việc thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh, chỉ tiêu hướng dẫn Uỷ ban 

nhân dân quận giao trong năm. 
2. Danh hiệu thi đua 
a. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu 

chuẩn sau: 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao; 
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 
- 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; 
- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước. 
b. Danh hiệu tổ dân phố văn hoá đạt các tiêu chuẩn sau: 
- Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; 
- Đời sống văn hoá, tinh thần lành mạnh, phong phú; 
- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 
- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 
c. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn 

sau: 
- Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 
- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất 

lao động được hội đồng khoa học cấp cơ sở công nhận. 
d. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân 

viên chức đạt các tiêu chuẩn sau: 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; 
- 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; 
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- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; 
- Có đạo đức lối sống lành mạnh. 
3. Hình thức thi đua : 
a. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận tặng giấy khen cho tập thể đạt các tiêu chuẩn 

sau: 
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các 

phong trào thi đua; 
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, thực hành tiết kiệm; 
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể. 
b. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận tặng giấy khen cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn 

sau: 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; 
- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết 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. 
Điều 7. Tiền thưởng : 
Thực hiện theo Thông tư số 73/2006/TT/BTC ngày 15 tháng 08 năm 2006 của Bộ 

Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Thi đua, Khen 
thưởng theo Nghị định số 121/2005/NĐ-CP. Ngoài ra, tùy theo thành tích đạt được của 
tập thể đơn vị, Hội đồng TĐKT quận xem xét, đề xuất Uỷ ban nhân dân quận có thể 
thưởng mức cao hơn quy định đối với tập thể tiêu biểu xuất sắc và tập thể xuất sắc. 

Chương III 
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

VÀ HIỆP Y KHEN THƯỞNG 
 

Điều 8. Thủ tục và phương pháp xét khen thưởng : 
1. Các phường, đơn vị và cá nhân được xét thi đua khen thưởng phải có đăng ký 

các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm với Thường trực Hội đồng TĐKT quận; 
2. Các phường, cơ quan, đơn vị phải tổ chức Hội nghị công nhân viên chức để cá 

nhân đăng ký giao ước thi đua với Thủ trưởng đơn vị (Liên đoàn lao động quận theo 
dõi; chỉ đạo hội nghị công nhân viên chức hằng năm theo quy định); 

3. Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến phải có phiếu đăng ký thi đua ngay từ đầu 
năm với Thủ trưởng đơn vị. Cuối năm Hội đồng TĐKT của đơn vị xét trình Hội đồng 
TĐKT quận; 

4. Những tập thể, cá nhân đề nghị Uỷ ban nhân dân quận khen thưởng gửi báo cáo 
trích ngang, thành tích của đơn vị, cá nhân và biên bản họp xét chọn của Hội đồng 
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TĐKT đơn vị, địa phương về Uỷ ban nhân dân quận (qua Thường trực Hội đồng TĐKT 
quận) để tổng hợp trình Hội đồng TĐKT quận xem xét quyết định. 

5. Các đơn vị trình hồ sơ đề nghị khen thưởng, hồ sơ đăng ký thi đua, hồ sơ đề 
nghị hiệp y khen cho Uỷ ban nhân dân quận qua Thường trực Hội đồng TĐKT. 

Điều 9. Hồ sơ đề nghị khen thưởng : 
1. Hồ sơ khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân quận, gồm có: 
a. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng cơ quan; 
b. Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (có xác 

nhận, ký tên và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan). 
2. Hồ sơ khen thưởng không thường xuyên thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân 

quận: 
a. Đối với trường hợp thành tích rõ ràng, cụ thể hồ sơ gồm có : 
- Tờ trình đề nghị khen thưởng; 
- Danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng kèm theo bản báo cáo 

thành tích (có xác nhận, ký tên đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đề nghị). 
b. Đối với trường hợp khác, hồ sơ gồm có : 
- Tờ trình đề nghị khen thưởng; 
- Biên bản họp liên tịch của cơ quan, ban ngành 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). 
3. Hồ sơ khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân quận: 
a. Tờ trình đề nghị khen thưởng; 
b. Biên bản họp Hội đồng TĐKT của cơ quan đề nghị. Kết quả bỏ phiếu kín của 

Hội đồng TĐKT cơ quan (đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp 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 cơ quan, đơn vị đề nghị). 
4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp 

thành phố thực hiện theo Quy chế xét khen thưởng của Uỷ ban nhân dân thành phố 
kèm theo Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng.  

Điều 10. Hồ sơ đề nghị hiệp y khen thưởng: 
Hồ sơ đề nghị Uỷ ban nhân dân quận xét hiệp y khen thưởng các đối tượng theo 

quy định tại Điều 2 của Quy định này, gồm có: 
1. Công văn của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đề nghị Uỷ ban nhân dân quận 

hiệp y khen thưởng; 
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2. 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); 

3. Xác nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đoàn thể vững mạnh xuất 
sắc, cơ quan văn hoá; 

4. Xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, nộp bảo hiểm xã hội của cơ 
quan có thẩm quyền; 

5. Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp 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; 

6. 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). 

Chương IV 
QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG 

 

Điều 11. 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 Uỷ ban nhân dân quận đối với các đối tượng thuộc 
phạm vi quản lý; 

 2. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về thủ tục và nội dung hồ sơ trình của cấp 
dưới, hoặc thành viên trong khối thi đua khi trình Uỷ ban nhân dân quận.  

Điều 12. Thời điểm xét khen thưởng : 
1. Thời điểm để tính kết quả thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm cho khối 

phường đến hết ngày 30 tháng 6 hằng năm về công tác thu ngân sách và các quỹ tại địa 
phương. 

2. Thời điểm để tính kết quả thi đua khen thưởng cả năm cho các tổ chức và cá 
nhân đến hết ngày 30 tháng 11 hàng năm. 

3. Ngoài ra, tùy theo tính chất nhiệm vụ được giao, Uỷ ban nhân dân quận sẽ phát 
động phong trào thi đua theo từng mốc thời gian cụ thể. 

Điều 13. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng : 
1. Khen thưởng 6 tháng :     
Khối phường: Khen thưởng cho các phường hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân 

sách và các quỹ 06 tháng đầu năm (theo bảng đăng ký giao ước thi đua). 
2. Khen thưởng cuối năm:  
a. Đối với tập thể : Mỗi phường, mỗi cơ quan đơn vị phải có trên 50% cá nhân 

trong tập thể đạt Danh hiệu “ Lao động tiên tiến”, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình 
thức cảnh cáo trở lên và phải đạt 4 tiêu chuẩn như điểm a khoản 2 Điều 6 của Quy định 
này mới xét chọn. 
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        Khối phường: Chọn 1 đến 2 phường Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, còn 
lại là Tập thể lao động tiên tiến và giấy khen; 

        Khối cơ quan thuộc quận: Chọn 1 đến 2  Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, 
còn lại là Tập thể lao động tiên tiến và giấy khen; 

        Khối Đảng, Mặt trận, Hội đoàn thể: mỗi khối tự xét chọn 01 tập thể lao động 
tiên tiến xuất sắc, còn lại là Tập thể lao động tiên tiến và giấy khen; 

        Các đơn vị thuộc khối TW và Thành phố: Do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
quận xét tặng giấy khen; 

        Các tổ chức kinh tế: Do ngành chủ quản trình lên, Hội đồng Thi đua- Khen 
thưởng quận xem xét, quyết định tặng giấy khen; 

        Đơn vị dưới phường, dưới đơn vị: 
         - Mỗi phường chọn 15% tổ dân phố xuất sắc trình UBND quận khen thưởng. 
         - Mỗi ngành (Quân sự, Công an) xét chọn và đề nghị khen thưởng hàng năm 

do Cơ quan Quân sự và Công an quận đề nghị. 
b. Đối với cá nhân : (Áp dụng cho khối phường, ngành thuộc quận, khối Đảng, 

Mặt trận, Đoàn thể). 
  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : Phải đạt 2 tiêu chuẩn như điểm c khoản 2 Điều 6 

của Quy định này; 
 Mỗi phường xét chọn nhiều nhất 02 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 
 Mỗi đơn vị xét chọn 01 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đối với đơn vị có 

số lượng cán bộ, công nhân viên từ 10 - 20 người được chọn nhiều nhất 02 danh hiệu 
chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, từ 20 - 30 người được chọn 3 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp 
cơ sở. 

   Giấy khen của quận:  Mỗi đơn vị chọn từ 20 đến 25% cá nhân xuất sắc đề nghị 
UBND quận khen; 

  Lao động tiên tiến : 
 Xét theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân đăng ký giao ước thi đua với 

Thủ trưởng đơn vị trong Hội nghị CNVC hàng năm và phải đạt 4 tiêu chuẩn như  điểm 
d khoản 2 Điều 6 của Quy định này mới xét chọn; 

 Mỗi cơ quan, ban ngành và địa phương xét chọn 60% cán bộ nhân viên đề nghị 
danh hiệu lao động tiên tiến. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 14. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy 
định này; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi 
đua, Khen thưởng và Quy định này để xét khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức 
khen thưởng cho đơn vị mình. 
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Điều 15. Phân công nhiệm vụ: 
1. Hội đồng TĐKT phường, các ban ngành, đoàn thể có nhiệm vụ theo dõi tình 

hình nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân để có cơ sở xét chọn, tổng hợp đề xuất với Hội 
đồng TĐKT quận xem xét khen thưởng; 

2. Giao Thường trực Hội đồng TĐKT quận, Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận 
tham mưu Uỷ ban nhân dân quận về sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng: 
Khen thưởng định kỳ (6 tháng đầu năm và cuối năm) và khen thưởng đột xuất. 

Điều 16. Trong quá trình thực hiện Quy định này có gì vướng mắc, các đơn vị, 
địa phương phản ánh về Uỷ ban nhân dân quận (qua Thường trực Hội đồng TĐKT) để 
xem xét, chỉnh sửa phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn phòng trào thi đua 
của quận./. 

 
 

                                                 
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Võ Văn Thương 
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