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_______________________ 

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

Số: 51/2007/NQ-HĐND            Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 

______________________ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII 
NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 9 

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

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

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nhất trí với các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố và của các cơ quan 
hữu quan trình tại kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2007 

Trong 6 tháng đầu năm, với những cơ hội và thách thức mới, kinh tế - xã hội của 
thành phố đã duy trì được nhịp độ tăng trưởng và tiếp tục phát triển, quốc phòng - an 
ninh được giữ vững; kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:  

- Tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước tăng 10,03% so với cùng kỳ 2006; 

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.637 tỷ đồng, bằng 42,9% kế hoạch năm, 
tăng 11,7% so với cùng kỳ 2006; 

- Giá trị sản xuất thủy sản - nông - lâm ước đạt 390 tỷ đồng, bằng 57,2% kế hoạch 
năm, tăng 4,8% so với cùng kỳ 2006; 

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ ước đạt 370,4 triệu USD, bằng 48,9% 
kế hoạch năm, tăng 24,9% so với cùng kỳ 2006; 

- Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 5.481,4 tỷ đồng, bằng 49,4% kế hoạch năm, 
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tăng 41,6% so với cùng kỳ 2006; 

- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.733 tỷ đồng, bằng 51% dự toán; tổng chi 
ngân sách ước thực hiện 3.293,7 tỷ đồng, bằng 71,5% dự toán HĐND giao; 

- Giải quyết việc làm mới cho người lao động đạt 17.989 người, bằng 54,5% kế 
hoạch năm, giảm 0,1% so với cùng kỳ 2006; 

- Số hộ thoát nghèo ước đạt 3.666 hộ, đạt 54,5% kế hoạch năm. Số hộ nghèo còn 
lại là 9.390 hộ, chiếm tỷ lệ 6,14%; 

- Gọi công dân nhập ngũ đạt 695 người (100% đợt I), bằng 54,3% kế hoạch năm, 
tăng 15,8% so với cùng kỳ 2006. 

Tuy nhiên, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng chưa cao, tiến độ triển khai, 
thực hiện một số dự án đầu tư, công trình trọng điểm còn chậm; tình hình trật tự, an toàn 
xã hội còn diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông còn cao.  

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2007  

a) Đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, nhất là sản xuất công nghiệp; tăng cường phát 
triển theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế, tạo nền tảng căn bản đáp ứng yêu cầu phát 
triển nhanh và bền vững nền kinh tế; phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu và các chỉ tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; 

b) Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ các dự án 
đang thi công, phát huy vai trò các dự án đã hoàn thành trong năm 2006 nhằm tạo ra 
các sản phẩm và dịch vụ mới có chất lượng và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng;  

c) Phát triển thuỷ sản - nông - lâm theo hướng đẩy mạnh và phát huy tiềm năng 
kinh tế biển; tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, lở mồm 
long móng trên gia súc đang có nguy cơ tái bùng phát. Phát triển nông nghiệp theo 
hướng dịch vụ và sản phẩm sạch; phòng chống cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng 
trồng; chủ động phòng chống thiên tai có hiệu quả; thông qua “Kết quả rà soát 3 loại 
rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006 - 2020” theo Tờ trình số 2917/TTr-
UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố; trong đó cần tăng cường đầu 
tư trồng cây phòng hộ ven biển;  

d) Đẩy mạnh xúc tiến thương mại; mở rộng thị trường; có những giải pháp cụ thể 
để đối phó với các rào cản thương mại về hàng hóa xuất khẩu; chủ động tìm kiếm và 
chuyển hướng thị trường, tránh tình trạng bị áp thuế chống bán phá giá; chủ động ngăn 
ngừa và tránh các vụ kiện thương mại quốc tế…;  

đ) Liên kết với các tỉnh duyên hải miền Trung đặc biệt là Quảng Nam, Thừa Thiên 
Huế để khai thác hiệu quả các di sản văn hoá thế giới, con đường di sản miền Trung, 
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tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, tiếp tục khuyến khích đầu tư phát triển các loại 
hình và sản phẩm du lịch để phát huy có hiệu quả thế mạnh của thành phố;  

e) Tăng cường hoạt động đối ngoại, tranh thủ các nguồn vốn viện trợ quốc tế, thực 
hiện có hiệu quả các dự án ODA, NGO; tổ chức thành công các sự kiện đối ngoại của 
thành phố và quốc gia; tạo dựng uy tín và góp phần quảng bá tiềm lực của thành phố với 
các đối tác nước ngoài; 

g) Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện môi trường đầu tư, tập trung đẩy mạnh công 
tác xúc tiến để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, phấn đấu đạt  khoảng 200 
triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); hát triển thêm  nhiều doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh;  

h) Đẩy nhanh tiến độ thi công và phấn đấu hoàn thành các công trình trọng điểm: 
Trung tâm công nghệ phần mềm (cơ sở 2), Trung tâm hội chợ triển lãm, Nhà Biểu diễn 
đa năng, các khu tái định cư, chú trọng công tác đền bù giải tỏa các dự án đã có cam 
kết về tiến độ bàn giao mặt bằng với các nhà đầu tư; phấn đấu hoàn thành cầu Thuận 
Phước trước ngày 29.3.2008; triển khai nhanh các dự án, công trình: nâng cấp đường 
Trần Phú, đường Tiểu La nối dài; chuẩn bị đầu tư cầu mới qua Sông Hàn tại vị trí gần 
Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng; khởi công xây dựng Trung tâm Hành 
chính thành phố Đà Nẵng; thông qua Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 22 tháng 6 năm 
2007 của UBND thành phố về “Tình hình thực hiện và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây 
dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2007”; 

i) Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội đến năm 2020; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng, trật tự đô 
thị và bảo vệ môi trường; thực hiện xã hội hoá chăm sóc cây xanh đường phố và giữ 
gìn vệ sinh ven biển; thông qua Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2007 
của UBND thành phố về “Thực trạng và giải pháp chủ yếu để xử lý những điểm nổi 
cộm về ô nhiễm môi trường tại thành phố Đà Nẵng”;  

k) Tăng cường quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng nhà 
phố, giao thông, công trình công cộng, tập trung hoàn thành Trung tâm hành chính 
huyện Hoà Vang và các phường mới thành lập; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng 
trái phép, nhất là các trục đường chính, khu vực nhạy cảm về quy hoạch;  

l) Đẩy mạnh huy động các nguồn thu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo 
cân đối ngân sách nhà nước; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, đôn đốc các 
khoản thu phát sinh, thực hiện tốt cơ chế tự khai, tự nộp, xử lý dứt điểm các khoản nợ 
đọng thuế; thực hiện tốt dự toán chi ngân sách đã được duyệt; giải quyết kịp thời kế hoạch 
vốn cho các công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm;  

m) Tiếp tục duy trì các mục tiêu chương trình “thành phố 5 không” và đẩy mạnh 
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thực hiện chương trình “thành phố 3 có”; triển khai hiệu quả các đề án xã hội hóa trong 
lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; thực hiện tốt các quy định 
của pháp luật đối với các đối tượng chính sách, quan tâm đời sống đối tượng xã hội, 
thực hiện xoá nhà tạm theo kế hoạch; duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu 
học và trung học cơ sở đúng độ tuổi ở 100% xã, phường; tiếp tục thực hiện phổ cập 
bậc trung học; đẩy mạnh công tác giám sát phòng chống dịch bệnh; tăng cường giáo 
dục sức khỏe cộng đồng; đẩy mạnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp 
nước sạch cho nhân dân; tổ chức thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu y tế 
quốc gia; kiểm tra, kiểm soát chấn chỉnh hoạt động của các quán bar, nhà hàng karaoke 
và vũ trường theo hướng đã quy hoạch, tiếp tục quản lý tốt hoạt động kinh doanh dịch 
vụ Internet; thông qua Báo cáo số 64/BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2007 của UBND 
thành phố về “Tình hình và một số giải pháp giải quyết chế độ, chính sách cho các đối 
tượng là người có công cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; 

n) Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; thực hiện việc sắp xếp bộ máy, 
kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu và xây dựng Quy chế kiểm 
tra, đánh giá kiến thức nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn 
vị hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, đi sâu, đi sát cơ sở; tiếp tục thực hiện đề án 
đào tạo 100 thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài kết hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2007 - 2015.  

o) Tiếp tục rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ những quy định không còn phù hợp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; chú 
trọng công tác thi hành án dân sự, đảm bảo án có hiệu lực thi hành. Đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu, rộng trên nhiều lĩnh vực đến mọi tầng lớp 
nhân dân;  

p) Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn - xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng 
- an ninh; tăng cường lực lượng nhằm đẩy mạnh và liên tục tấn công, trấn áp các loại 
tội phạm, nhất là cướp giật, trộm đêm . Có cơ chế phối hợp tốt giữa các lực lượng nhằm  
giảm thiểu tai nạn giao thông. Sử dụng hiệu quả Quỹ an ninh quốc phòng.Tổ chức thực 
hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
Thông qua Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố 
về “Thực trạng và một số giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng trong thời gian đến”. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

UBND thành phố, các ngành, các cấp nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành, tổ 
chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 đã được HĐND 
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thông qua và báo cáo HĐND tại kỳ họp cuối năm. 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, các vị đại biểu HĐND và HĐND 
các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Đề 
nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên động viên 
các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và phản ánh kịp thời 
tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan. 

HĐND thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong toàn thành phố phát 
huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng phấn đấu thực 
hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2007. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ 
họp thứ 9 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2007./.  

 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số:52/2007/NQ-HĐND            Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc quy định thu một số loại phí và lệ phí 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 
KHOÁ VII, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 9 

 

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;  
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 57/2002/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-
BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
63/2002/TT-BTC; 

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

Sau khi nghe Tờ trình số 2992/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến 
của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thống nhất Tờ trình số 2992/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2007 của 
Uỷ ban nhân dân thành phố về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII, kỳ 
họp thứ 9 xem xét, quyết định thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố theo quy 
định của Pháp lệnh Phí và lệ phí, cụ thể như sau: 

1. Phí vệ sinh; 
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2. Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; 
3. Phí thẩm định kết quả đấu thầu; 
4. Lệ phí địa chính. 
Đối với phí vệ sinh, các hộ không sản xuất, kinh doanh trong kiệt, hẻm khu vực 

A, khu vực B vẫn giữ nguyên mức thu hiện hành, không thống nhất mức thu mới do 
UBND đề xuất; đối với nhà tập thể, nhà tạm, chung cư thu nhập thấp, mức thu 7000 
đồng/ hộ/ tháng. 

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về mức thu, quản 
lý và sử dụng số tiền phí, lệ phí thu được đối với từng loại phí, lệ phí đã được Hội đồng 
nhân dân thành phố thông qua tại Điều 1, Nghị quyết này theo đúng quy định pháp 
luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-
2009, kỳ họp thứ  9 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2007./. 

 
 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Bá Thanh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số: 40/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 16 tháng 7 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981 và các Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1990, năm 1994, năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ 
về đăng ký nghĩa vụ quân sự; 

Căn cứ Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ 
về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam 
trong độ tuổi gọi nhập ngũ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT- BQP-BCA ngày 03 tháng 5 năm 
2006 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, 
nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BQP-BYT ngày 20 tháng 11 năm 
2006 của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế về hướng dẫn việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa 
vụ quân sự; 

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác tuyển chọn, gọi 
công dân nhập ngũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết định số 141/2000/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2000 của UBND thành phố 
về việc ban hành Quy định tạm thời công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng.                 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự 
thành phố; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, 
Chủ tịch UBND các quận, huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

 
QUY ĐỊNH 

Về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40 /2007/QĐ-UBND 
ngày 16  tháng 7  năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng ) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
  

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh. 
Quy định này quy định cụ thể về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng. 
Quy định này áp dụng đối với công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình 

(từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi), các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan 
đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. 
Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là quá trình chuẩn bị và đưa công dân nam 

và công dân nữ (tự nguyện) trong độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình (từ đủ 18 đến 
hết 25), đủ điều kiện vào phục vụ trong các đơn vị thường trực của Quân đội nhân dân 
Việt Nam theo thời hạn pháp luật nghĩa vụ quân sự quy định. 

Điều 4. Trình tự các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. 
1. Đăng ký, quản lý công dân nam ở độ tuổi gọi nhập ngũ; 
2. Xét tuyển theo tiêu chuẩn ở 2 cấp: phường, xã và quận, huyện. Thực hiện “3 

cử, 4 công khai” ở cơ sở (3 cử là: chính quyền, đoàn thể và gia đình cử; 4 công khai là: 
công khai danh sách nhập ngũ, danh sách miễn hoãn nhập ngũ, danh sách khám sức 
khỏe, danh sách sẵn sàng nhập ngũ); 

3. Khám sức khỏe cho công dân nam đủ điều kiện đã qua sơ tuyển, xét duyệt;  
4. Hiệp đồng giao và nhận quân, thâm nhập "3 gặp, 4 biết" của các đơn vị nhận 

quân (3 gặp là: gặp chính quyền, đoàn thể địa phương, gặp gia đình người nhập ngũ và 
người nhập ngũ; 4 biết là: biết lý lịch gia đình, văn hóa, sức khoẻ và nguyện vọng, thái 
độ chính trị, đạo đức người nhập ngũ); 

5. Phát lệnh gọi nhập ngũ; 
6. Tổ chức giao và nhận quân. 
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Điều 5. Hội đồng nghĩa vụ quân sự. 
Hội đồng nghĩa vụ quân sự được UBND cùng cấp thành lập để giúp UBND tổ 

chức thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự ở địa phương theo quy định. Hội đồng làm 
việc theo nguyên tắc tập thể, quyết nghị của Hội đồng phải được trên 50% tổng số 
thành viên hội đồng biểu quyết tán thành, các hoạt động của Hội đồng phải có biên 
bản. 

Điều 6. Tiêu chuẩn xét tuyển công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt 
Nam. 

Tiêu chuẩn xét tuyển công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam 
thực hiện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981 và các 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1990, năm 1994, 
năm 2005 và các văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe của cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền. 

Điều 7. Công tác chuẩn bị cho thanh niên phục vụ tại ngũ. 
1. Chuẩn bị cho công dân nam nhập ngũ được tiến hành từ lúc công dân đến tuổi 

phải đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu (đủ 17 tuổi trong năm) đến khi thực hiện lệnh 
gọi nhập ngũ, gồm các nội dung sau: 

a. Tuyên truyền giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự và huấn luyện quân sự 
phổ thông cho công dân để công dân sẵn sàng thực hiện lệnh đăng ký nghĩa vụ quân 
sự, triệu tập khám sức khoẻ và lệnh gọi nhập ngũ; 

b. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ. 
2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu: Thực hiện theo Nghị định số 83/2001/NĐ-

CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự. 
a. Thời gian tiến hành: Vào tháng 4 hằng năm; 
b.  Đối tượng đăng ký: Công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và những công dân 

trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự nhưng chưa được đăng ký. 
  

 Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TUYỂN CHỌN, 

GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 
 

Điều 8. Quản lý công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ (từ đủ 18 tuổi đến hết 25 
tuổi). 

1. Chủ tịch UBND phường, xã; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, dạy 
nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có 
trụ sở đóng trên địa bàn quận, huyện kiểm tra, rà soát, lập danh sách công dân nam 
trong độ tuổi gọi nhập ngũ thuộc quyền quản lý, báo cáo về Hội đồng nghĩa vụ quân 
sự quận, huyện (thông qua Ban chỉ huy quân sự quận, huyện). 
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2. Cơ quan quân sự quận, huyện giúp Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp hướng 
dẫn đăng ký và tiếp nhận kết quả đăng ký ở cơ sở, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng 
nghĩa vụ quân sự  cùng cấp và báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự  thành phố (thông 
qua Bộ chỉ huy quân sự thành phố). 

3. Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận, huyện phân công các thành viên 
trong Hội đồng kiểm tra việc đăng ký, quản lý thực lực ở cơ sở, để kịp thời phát hiện 
và chấn chỉnh những sai sót, bảo đảm đăng ký chính xác, chặt chẽ theo đúng quy định 
và  không bỏ sót công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ trên địa bàn. 

Điều 9. Quản lý, đăng ký và xét duyệt danh sách công dân được tạm hoãn, miễn 
gọi nhập ngũ, đủ điều kiện nhập ngũ. 

1. Công dân nam đã thi vào các trường: Dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao 
đẳng và đại học, khi có giấy báo trúng tuyển phải đăng ký cho Hội đồng nghĩa vụ quân 
sự phường, xã nơi cư trú và cơ quan quân sự quận, huyện. 

2. Hiệu trưởng các trường: Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp 
nghề, cao đẳng, đại học, học viện, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc 
sỹ, tiến sỹ có trách nhiệm hằng năm phối hợp với cơ quan quân sự quận, huyện nơi 
trường đặt trụ sở tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự  đối với học sinh, sinh viên trong 
độ tuổi gọi nhập ngũ có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng để làm cơ sở thực 
hiện việc tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ theo quy định; tổ chức niêm yết 
công khai danh sách đối với học sinh, sinh viên được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ tại 
trường. Thông báo kịp thời những học sinh, sinh viên thôi học cho địa phương nơi học 
sinh, sinh viên cư trú. Cơ quan quân sự quận, huyện có trách nhiệm báo cáo danh sách 
cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp và thông báo cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự  
phường, xã quản lý. 

3. UBND phường, xã , lãnh đạo các cơ quan, tổ chức căn cứ Nghị định số 
38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập 
ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ 
để xem xét, đăng ký, quản lý danh sách thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi 
nhập ngũ, đề nghị UBND quận, huyện quyết định.  Đối với cơ quan, tổ chức do Thủ 
trưởng cơ quan, tổ chức chủ trì có sự tham gia của lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh 
niên, Phụ nữ, Tổ chức - Cán bộ, Lao động tiền lương, chuyên trách tự vệ (nếu có) trong 
cơ quan, tổ chức đó. 

4. UBND quận, huyện có trách nhiệm xét duyệt, quyết định danh sách công dân 
được tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ 
quân sự, có sự tham gia của lãnh đạo, chính quyền phường, xã, cơ quan, tổ chức. 

5. Sau khi UBND quận, huyện xét duyệt, cơ quan quân sự quận, huyện báo cáo 
kết quả về Bộ chỉ huy quân sự thành phố và chỉ đạo cơ sở niêm yết công khai danh 
sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ.  

Điều 10. Khám sức khỏe. 
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1. Cơ quan Y tế quận, huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan quân sự quận, huyện 
tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ 
quân sự và xây dựng kế hoạch liên ngành khám sức khỏe. 

2. Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự quận, huyện căn cứ kế hoạch khám sức khỏe 
triệu tập gọi khám sức khỏe.  

3. Cơ quan Y tế quận, huyện tổng hợp kết quả khám sức khỏe của Hội đồng khám 
sức khỏe nghĩa vụ quân sự và kết quả xét nghiệm sàng lọc HIV, ma túy của Trung tâm 
y tế dự phòng thành phố để báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận, huyện để có kết 
luận cuối cùng và thông báo bằng văn bản cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự, lãnh đạo, 
chính quyền phường, xã, cơ quan, tổ chức có công dân được gọi khám. 

Điều 11. Tổ chức hiệp đồng giao nhận quân và tiến hành thâm nhập của đơn vị 
nhận quân. 

1. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân  với 
thành phần gồm: Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nhận quân, Cơ quan quân sự quận, 
huyện, mời Lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và đại diện các cơ quan chức năng 
Quân khu 5. 

2. Văn bản hiệp đồng phải xác định rõ phạm vi, trách nhiệm của cả 2 bên giao và 
nhận quân, thống nhất từng nội dung quy định về tiêu chuẩn, chính trị, đạo đức, văn 
hóa, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình.  

3. Quận, huyện tiến hành hiệp đồng cụ thể và phối hợp với các đơn vị nhận quân 
thực hiện "3 gặp, 4 biết". Quá trình thâm nhập phải kết luận dứt điểm từng trường hợp.  

4. Hình thức tổ chức thâm nhập đa dạng, kết hợp tập trung với riêng lẽ, nhưng 
mục tiêu phải đạt được là: Gặp mặt thanh niên, gia đình, chính quyền địa phương và 
cơ quan, tổ chức nơi công dân chuẩn bị nhập ngũ đang cư trú hoặc công tác để tìm hiểu 
về sức khoẻ, chính trị đạo đức, trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật, hoàn cảnh gia 
đình, nhận thức chính trị, tư tưởng, nguyện vọng của công dân. 

5. Tổ chức thâm nhập: Hội đồng nghĩa vụ quân sự trực tiếp là Ban chỉ huy quân 
sự  dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND cùng cấp, phối hợp với các ban, ngành, đoàn 
thể, các cơ quan, tổ chức phân công và phối hợp cùng đơn vị nhận quân tiến hành thâm 
nhập, công khai kết quả sau khi thâm nhập. 

6. Kết thúc thâm nhập, hai bên giao và nhận quân chốt số lượng tại cơ quan quân 
sự quận, huyện bằng văn bản (có kèm theo danh sách), trong đó cần làm rõ những 
trường hợp mà 2 bên chưa thống nhất. Cơ quan quân sự quận, huyện báo cáo với Hội 
đồng nghĩa vụ quân sự  cùng cấp và Bộ chỉ huy quân sự thành phố về kết quả chốt quân 
số và đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề chưa thống nhất giữa địa phương và 
đơn vị. 

Điều 12. Phát lệnh gọi nhập ngũ. 
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1. Thực hiện Quyết định của UBND quận, huyện, Chỉ huy trưởng cơ quan quân 
sự quận, huyện tiến hành gọi từng công dân nhập ngũ theo quy định. 

2. Lệnh gọi nhập ngũ phải giao trực tiếp cho công dân trước 15 ngày so với thời 
gian tập trung giao quân. Trường hợp công dân không thể nhận trực tiếp lệnh gọi nhập 
ngũ trong thời gian quy định thì Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, xã lập biên bản 
có chữ ký của đại diện gia đình công dân gọi nhập ngũ, nhưng sau đó phải giao lệnh 
trực tiếp cho công dân. 

Điều 13. Tổ chức giao quân. 
1. Thời điểm giao quân theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân 

khu 5. 
2. UBND xã phường, lãnh đạo cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức đưa công 

dân được nhập ngũ có mặt đúng thời gian, địa điểm quy định. 
3. UBND quận, huyện tổ chức lễ giao quân theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc 

phòng. 
 

Chương III 
CHÍNH SÁCH  HẬU PHƯƠNG QUÂN ĐỘI 

 

Điều 14. Quyền lợi của gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ trong thời gian phục vụ tại 
ngũ: 

1. Cha, mẹ, vợ và con được hưởng chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất theo chính 
sách chung của Nhà nước; được miễn viện phí khi đi khám bệnh và chữa bệnh tại các 
bệnh viện của Nhà nước.  

2. Con gửi ở nhà trẻ, học tại các trường mẫu giáo, trường phổ thông của Nhà nước 
được miễn học phí và tiền đóng góp xây dựng trường. 

3. Được tính nhân khẩu ở gia đình khi gia đình được cấp hoặc điều chỉnh diện tích 
nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác. 

Điều 15. Chế độ, chính sách về đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm khi xuất 
ngũ: 

1. Trước khi nhập ngũ làm việc ở cơ quan, tổ chức nào thì khi xuất ngũ được cơ 
quan, tổ chức đó tiếp nhận trở lại làm việc. Nếu cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ 
quan cấp trên trực tiếp quản lý của cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết việc 
làm. Trường hợp cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý cơ quan, tổ chức đó đã giải thể hoặc 
không có cơ quan cấp trên trực tiếp thì sở Lao động -Thương binh và Xã hội có trách 
nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các tổ chức kinh tế, tổ 
chức xã hội cùng cấp để giải quyết.  

2. Được ưu tiên tuyển chọn vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức, được xếp lương 
theo công việc đảm nhiệm; thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác 
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và được hưởng chế độ, chính sách theo qui định hiện hành đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động ở cơ sở kinh tế đó. 

3. Được miễn phí khi học tại các trường dạy nghề (đào tạo nghề), trung cấp chuyên 
nghiệp... Nếu có nguyện vọng tự lực phát triển kinh tế gia đình thì được vay vốn với 
lãi xuất ưu đãi để giải quyết việc làm. 

 

Chương IV 
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ  LÝ VI PHẠM 

 

Điều 16. Khen thưởng. 
Kết quả thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là một trong những 

tiêu chí để xem xét, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị, địa 
phương. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 
ngũ trên địa bàn thành phố được khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Xử lý vi phạm. 
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về quy trình tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ, quy định về thực hiện luật  nghĩa vụ quân sự thì tuỳ theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình 
sự theo quy định của pháp luật. 

 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 18. Bộ chỉ huy quân sự thành phố. 
1. Căn cứ vào Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Bộ Quốc 

phòng về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ hằng năm cho thành phố có trách nhiệm 
nghiên cứu, tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố quyết định giao chỉ tiêu và thời 
gian giao quân  cho các quận, huyện.  

2. Chủ động phối hợp các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự và các sở, ban 
ngành liên quan tổ chức thực hiện quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ;   

3. Phối hợp với UBND các quận, huyện, các sở ban ngành liên quan thực hiện tốt 
Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng, 
Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 17/6/2003 của Thành uỷ Đà Nẵng về việc tăng cường công 
tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới và công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ 
quân sự. 

4. Chỉ đạo cơ quan quân sự quận, huyện tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự trở về địa phương theo quy định. 

Điều 19. Công an thành phố.  
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1. Chỉ đạo công an quận, huyện phối hợp với cơ quan quân sự quận, huyện quản 
lý chặt chẽ số công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về lịch sử chính 
trị bản thân, gia đình, các quan hệ xã hội. 

2. Quản lý những công dân thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ, công dân di 
chuyển nơi ở, công dân được cấp hộ khẩu hoặc cấp giấy tạm vắng, tạm trú, để thuận 
tiện cho việc kiểm tra hàng năm. 

3. Chỉ đạo Công quận, huyện thẩm tra xác minh hồ sơ những công dân nam trong 
diện xét tuyển nhưng không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố để Hội đồng 
nghĩa vụ quân sự tuyển chọn đúng quy định. 

Điều 20. Sở Giáo dục và Đào tạo. 
1. Chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên 

nghiệp trên địa bàn xác nhận đúng trình độ học vấn, khắc phục tình trạng khai man 
trình độ học vấn để trốn tránh nghĩa vụ quân sự và phối hợp với các trường cao đẳng, 
đại học trên địa bàn xác nhận chính xác số sinh viên đang theo học tại các trường theo 
yêu cầu của Hội đồng nghĩa vụ quân sự  các cấp. 

2. Phối hợp với UBND các quận, huyện, các sở ban ngành liên quan thực hiện tốt 
công tác giáo dục quốc phòng trong trường học theo quy định. 

Điều 21. Sở Y tế. 
1. Chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền thực hiện theo đúng các quy định hiện hành 

của pháp luật về việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự. 
2. Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ 

quân sự thành phố lập kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ y tế quận, huyện tổ 
chức triển khai công tác khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

3. Cử các Bác sỹ chuyên khoa tăng cường cho Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ 
quân sự các quận, huyện theo yêu cầu. 

4. Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng thành phố triển khai việc xét nghiệm sàng 
lọc HIV, ma tuý và các xét nghiệm cần thiết khác đối với công dân được gọi nhập ngũ 
theo quy định của pháp luật. 

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự tại các quận, 
huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố. 

6. Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố tổ chức, hợp đồng về y tế với các 
đơn vị nhận quân về việc giao nhận quân. 

7. Xem xét và giải quyết những vướng mắc, khiếu nại, tố cáo về công tác khám 
sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.  

8. Báo cáo Bộ Y tế về kết quả công tác khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân 
sự theo mẫu số 2b Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-
BQP-BYT. 
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Điều 22. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  
1. Chỉ đạo với các trường dạy nghề xác nhận chính xác danh sách học sinh trong 

độ tuổi nhập ngũ đang theo học tại trường theo yêu cầu của Hội đồng nghĩa vụ quân sự  
các cấp. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, hướng dẫn thủ tục, phân 
cấp trách nhiệm và đề xuất kinh phí để thực hiện Điều 14, Điều 15 Quy định này. 

2. Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tư vấn, đào tạo, giới 
thiệu việc làm cho quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự  trở về địa phương. 

Điều 23. Sở Nội vụ.  
Hướng dẫn cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức phối hợp với cơ quan 

quân sự quận, huyện tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự  đối với cán bộ, công chức trong 
độ tuổi gọi nhập ngũ làm cơ sở thực hiện tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ 
theo quy định. 

Điều 24. Thanh tra thành phố. 
1. Chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố tiến hành thanh tra, kiểm 

tra các địa phương, cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc cơ sở kinh tế thuộc các thành phần 
kinh tế, các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học trên địa bàn 
thành phố... về thực hiện quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. 

2. Phát hiện xử lý và kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi 
phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. 

Điều 25: UBND các quận, huyện. 
1. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện tốt Nghị định số 

15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng, Chỉ thị số 09-
CT/TU ngày 17/6/2003 của Thành uỷ Đà Nẵng về việc tăng cường công tác giáo dục 
quốc phòng toàn dân trước tình hình mới và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

2. Có trách nhiệm tổ chức chuẩn bị cho công dân phục vụ tại ngũ; tổ chức thực 
hiện chỉ tiêu và xét tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo chỉ tiêu được giao, tổ chức 
thực hiện quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định. 

3. Đôn đốc kiểm tra các cơ quan hữu quan trong việc chấp hành chính sách hậu 
phương quân đội và quản lý công dân trong diện sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự 
ở địa phương. 

4. Tổ chức thăm và động viên trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới.  
5. Ưu tiên trong tuyển sinh, tuyển dụng hoặc sắp xếp việc làm cho số công dân đã 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự hằng năm.  
Điều 26. Cơ quan quân sự quận, huyện. 
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1. Căn cứ vào Quyết định Chủ tịch UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu gọi 
công dân nhập ngũ hằng năm cho các quận, huyện tiến hành nghiên cứu, tham mưu 
cho Chủ tịch UBND quận, huyện giao chỉ tiêu cho các phường, xã, các cơ quan nhà 
nước, tổ chức hoặc cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế có trụ sở trên địa bàn 
quận, huyện. 

2. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. 
3. Chủ động phối hợp với các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận, huyện 

và các ngành có liên quan tham mưu UBND quận, huyện tổ chức thực hiện quy trình 
tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ. 

4. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng 
cấp và các cơ quan tổ chức thăm và động viên trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới.   

5. Hiệp đồng với các đơn vị có quân nhân xuất ngũ, làm tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền phối hợp các ban ngành đoàn thể cùng cấp và UBND phường, xã, cơ sở... 
tổ chức đón tiếp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương và đăng ký 
vào ngạch dự bị, đồng thời phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các 
cơ sở dạy nghề, đào tạo nghề để tư vấn, giải quyết việc làm. 

Điều 27. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, 
công dân được gọi nhập ngũ. 

1. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự  đối với cán bộ, công chức trong độ tuổi gọi 
nhập ngũ làm cơ sở thực hiện tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ theo quy định. 

2. Tổ chức thực hiện chỉ tiêu và xét tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo chỉ 
tiêu được giao và tạo điều kiện để công dân chấp hành đầy đủ những quy định của pháp 
luật về Nghĩa vụ quân sự. 

3. Công dân đang làm việc trong cơ quan, tổ chức (trừ cán bộ, viên chức, công 
chức quy định tại Điều 1 Pháp lệnh cán bộ công chức) dù cư trú bất kỳ địa phương nào 
của thành phố cũng do cơ quan, tổ chức nơi công dân đó đang công tác thực hiện lệnh 
gọi khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ, dưới sự điều hành của UBND quận, huyện nơi 
cơ quan, tổ chức  đặt trụ sở. 

4. Ưu tiên trong tuyển sinh, tuyển dụng hoặc sắp xếp việc làm cho số công dân đã 
hoàn thành nghĩa vụ quân sự hằng năm.  

 

Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 28: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố có trách nhiệm phối hợp với các ngành 
chức năng có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này. 

Điều 29. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, 
phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Hội đồng nghĩa vụ 



 CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 31-7-2007 21 

quân sự thành phố (thông qua Bộ chỉ huy quân sự thành phố) để tổng hợp, báo cáo 
UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số:41/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2007 
                

QUYẾT ĐỊNH  
V/v ban hành Quy chế bán đấu giá nhà  

và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ 
về Bán đấu giá tài sản;  

Xét tình hình thực tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
Theo đề nghị của Hội đồng bán đấu giá nhà công sản thành phố tại Tờ trình số 

503/TT-TNMT-QLN ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường 
thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Bán đấu giá nhà và chuyển 
quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết định số 98/2002/QĐ-UB ngày 03 tháng 9 năm 2002 và Quyết định số 
181/2004/QĐ-UB ngày 16 tháng 11 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc 
Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 



 CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 31-7-2007 23 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

 
    

QUY CHẾ 
Bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

_______________________________ 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Nhà và đất thuộc công sản Nhà nước được Ủy ban nhân dân thành phố 
cho phép bán đấu giá phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-
CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ. 

Việc đấu giá phải được niêm yết, thông báo công khai tại Sở Tài nguyên và Môi 
trường thành phố Đà Nẵng, Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng và trên phương tiện thông 
tin đại chúng 30 ngày trước ngày tổ chức đấu giá. 

Điều 2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc 
công sản Nhà nước đều có quyền đăng ký và tự nguyện tham gia đấu giá. Trừ những 
tổ chức, cá nhân không có quyền mua nhà và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 3. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá được đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích 
hợp pháp, đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật. 

 

Chương II 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU GIÁ 

 

Điều 4. Tổ chức, cá nhân (gọi chung là người tham gia đấu giá) có nhu cầu mua 
nhà thuộc công sản Nhà nước phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá, chấp nhận giá 
khởi điểm do UBND thành phố phê duyệt và cam kết thực hiện các quy định của Nhà 
nước có liên quan, các quy định trong Quy chế này và nội quy của Hội đồng bán đấu 
giá. 

Điều 5. Tiền đặt trước và phí đấu giá: 
1. Tiền đặt trước: Trước khi tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải nộp 

một khoản tiền đặt trước bằng 5% trên giá khởi điểm do UBND thành phố phê duyệt. 
a. Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền 

đặt trước được trừ vào giá mua. Nếu sau đó người trúng đấu giá từ chối mua thì không 
được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền này được nộp vào ngân sách Nhà nước;  
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b. Trường hợp người tham gia đấu giá không mua được tài sản bán đấu giá thì 
khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp sau khi cuộc đấu giá kết thúc. 

c. Trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước và phí đấu giá 
nhưng sau đó không tham gia đấu giá hoặc xin rút lại không tham gia đấu giá thì khoản 
tiền đặt trước, phí đấu giá không được hoàn trả. Khoản tiền này được nộp vào ngân 
sách nhà nước. Trừ trường hợp đặc biệt, người đăng ký đấu giá ốm đau (có xác nhận 
của Bệnh viện hoặc Trung tâm y tế) hoặc chết đột xuất, thì Hội đồng bán đấu giá nhà 
công sản xem xét, quyết định. 

2. Phí đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp phí đấu giá là 0,2% trên giá khởi 
điểm do UBND thành phố phê duyệt đối với tài sản bán đấu giá để chi phí cho các hoạt 
động tổ chức đấu giá. Mức phí tối đa mà người tham gia đấu giá phải nộp không vượt 
quá 10.000.000 đồng/người/lượt (Mười triệu đồng) và mức tối thiểu không thấp hơn 
200.000 đồng/người/lượt (Hai trăm ngàn đồng). 

3. Thời hạn nộp tiền đặt trước và tiền phí đấu giá:  
- Tiền đặt trước phải nộp chậm nhất trước ngày mở cuộc đấu giá là 01 (một) ngày. 
- Phí đấu giá phải nộp cùng với thời điểm lập thủ tục đăng ký tham gia đấu giá. 
- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: là thời gian kể từ ngày niêm yết, thông báo 

công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và đến trước khi mở phiên đấu giá 01 
(một) ngày. 

Điều 6. Bán nhà, đất đấu giá trong trường hợp đặc biệt 
Trong trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một người 

đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước thì Hội đồng bán đấu giá xem xét trường 
hợp có thể kéo dài thời gian đăng ký đấu giá hoặc lập biên bản trình UBND thành phố 
xem xét bán trực tiếp cho người đó. 

Điều 7. Rút lại giá đã trả 
1. Tại cuộc bán đấu giá, người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi 

người điều hành cuộc bán đấu giá công bố người trúng đấu giá thì cuộc bán đấu giá 
vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả liền kề trước đó. 

2. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia trả giá tiếp và không được hoàn 
trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền này được nộp vào ngân sách Nhà nước. 

Điều 8. Tổ chức, cá nhân đã đăng ký hợp lệ và thực hiện các quy định tại Điều 4 
và Điều 5 Quy chế này mới được tham gia đấu giá. Trường hợp người đã đăng ký ủy 
quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá thì việc ủy quyền phải được lập 
thành văn bản, có xác nhận của Phòng Công chứng Nhà nước hoặc Ủy ban nhân dân 
quận, huyện. Văn bản ủy quyền phải được nộp cho Hội đồng bán đấu giá trước khi mở 
cuộc bán đấu giá. 
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Chương III 
TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ 

 

Điều 9. Hội đồng bán đấu giá gồm các thành viên sau: 
 1. Sở Tài nguyên và Môi trường  - Chủ tịch Hội đồng 
 2. Sở Tài chính      - Phó Chủ tịch Hội đồng 
 3. Sở Xây dựng     - Ủy viên 
 4. Văn phòng UBND thành phố   - Ủy viên 
 5. Thanh tra thành phố    - Ủy viên 
 6. Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng  - Ủy viên 
- Giúp việc cho Hội đồng là những cán bộ được Hội đồng cử tham gia. 
- Hội đồng mời đại diện Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố và đại diện 

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tham gia giám sát việc bán đấu giá. 
Điều 10. Hội đồng bán đấu giá có những nhiệm vụ sau: 
1. Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế này để ban hành 

nội quy đấu giá cụ thể cho từng trường hợp. 
2. Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có 

liên quan đến tài sản bán đấu giá. 
3. Quy định thời gian đăng ký đấu giá, ngày và địa điểm đấu giá. 
4. Tiếp nhận đơn đăng ký đấu giá và thu nộp các khoản tiền đặt trước và  phí đấu 

giá theo đúng quy định tại Quy chế này. 
5. Quy định mức chênh lệch tối thiểu mỗi lần hô giá và thời gian tối đa giữa hai 

lần hô giá. 
6. Tổ chức bán đấu giá tài sản theo đúng nguyên tắc và thủ tục quy định tại Nghị 

định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ và Quy chế này. 
7. Thực hiện ghi chép đầy đủ việc tổ chức bán đấu giá và lập văn bản bán đấu giá 

tài sản. 
8. Hướng dẫn việc lập thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với nhà và chuyển quyền 

sử dụng đối với đất cho người trúng đấu giá theo đúng quy định của Nhà nước. 
9. Xử lý các vướng mắc, phát sinh trong khi tổ chức bán đấu giá. 
Điều 11. Việc đấu giá được tổ chức theo hình thức công khai đấu giá miệng. Khi 

bán đấu giá, Hội đồng bán đấu giá công bố giá khởi điểm. Người trả giá cao nhất và 
cao hơn giá khởi điểm là người trúng đấu giá. 

Điều 12. Việc bán đấu giá được lập thành văn bản ngay tại cuộc bán đấu giá, có 
chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, cơ quan giám sát, người tham gia đấu giá và người 
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trúng đấu giá và người làm chứng. Văn bản bán đấu giá được lập thành ba bản có giá 
trị pháp lý như nhau, một bản do Hội đồng bán đấu giá giữ, một bản cho người trúng đ
ấu giá và một bản cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu nhà và quyền sử 
dụng đất. 

Điều 13. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày UBND thành phố ký quyết định bán nhà 
và chuyển quyền sử dụng đất theo kết quả đấu giá, người đã trúng đấu giá phải thanh 
toán đầy đủ số tiền theo giá đã đấu trúng. Nếu quá thời gian trên mà người trúng đấu 
giá không nộp đủ số tiền theo giá đã đấu trúng thì số tiền đặt trước và phí đấu giá được 
nộp vào ngân sách Nhà nước. 

Điều 14. Hội đồng bán đấu giá có trách nhiệm giao nhà và đất cho người trúng đ
ấu giá sau khi người trúng đấu giá đã thanh toán xong tiền mua nhà và đất đã đấu giá 
trúng. 

Điều 15. Người tham gia đấu giá có các quyền và nghĩa vụ sau: 
1. Quyền: 
a. Được tham gia đấu giá theo quy định; 
b. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Nhà nước nếu 

trúng đấu giá; 
c. Được giao nhà và đất theo đúng tình trạng, vị trí và diện tích đã trúng đấu giá; 
2. Nghĩa vụ: 
a. Chấp hành đầy đủ các quy định trong Quy chế này và nội quy của Hội đồng 

bán đấu giá; 
b. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền mua nhà và đất đã đấu giá trúng; 
c. Nhận bàn giao nhà, đất đúng thời hạn quy định; 
d. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan đến nhà và đất theo quy định của 

Nhà nước. 
đ. Sử dụng nhà, đất đúng mục đích và theo qui hoạch của cấp có thẩm quyền. 

Chương IV 
KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

 

Điều 16. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có quyền khiếu nại, tố cáo các tổ 
chức, cá nhân liên quan có hành vi vi phạm quy chế này, nội quy và quy định khác của 
pháp luật. 

Điều 17. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo Luật Khiếu nại, tố 
cáo và các quy định có liên quan của Nhà nước. 

 

Chương V 
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ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 18. Nghiêm cấm các hành vi thông đồng, hối lộ, thoả hiệp dẫn đến vi phạm 
sự công bằng, công khai và bình đẳng của việc đấu giá. Căn cứ vào mức độ lỗi vi phạm 
và hậu quả xảy ra, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 
Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 19. Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, chịu trách nhiệm 
tổ chức đấu giá và tổng hợp, báo cáo tình hình việc bán đấu giá nhà và chuyển quyền 
sử dụng đất với UBND thành phố, cùng Hội đồng bán đấu giá nhà đề xuất những biện 
pháp cụ thể để quá trình bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn 
thành phố được thuận lợi. 

Điều 20. Trong quá trình thực hiện nếu có gì trở ngại, vướng mắc, các ngành, địa 
phương cần phản ảnh về Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo UBND thành phố 
kịp thời bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phươ
ng./. 

 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số: 42/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 23 tháng 7 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại,tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công 
dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 

tháng 6 năm 2004; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 

tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và 
các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;  

Căn cứ Thông tư số 01/2006/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2006 của Bộ Nội vụ 
Hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ 
quan hành chính nhà nước; 

Theo đề nghị của Chánh thanh tra thành phố,  
 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự giải quyết các 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ 
chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Chánh Thanh tra thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 
việc triển khai thực hiện Quy định nêu tại Điều 1. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết định số 183/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố 
Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng.  
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Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành 
phố, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

 
QUY ĐỊNH 

Về trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
liên quan đến khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1.  
1. Quy định này cụ thể hoá trình tự tiếp nhận, thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục và 
thời gian quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Quy định này được áp dụng cho tất cả các cá nhân, cơ quan, tổ chức (kể cả các 
nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Điều 101 Luật Khiếu 
nại, tố cáo) khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan, tổ 
chức, các nhân có thẩm quyền; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ 
chức, cá nhân gây thiệt hại lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, 
cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Việc giải quyết khiếu nại của cán bộ, công chức đối với quyết định kỷ luật của 
người có thẩm quyền được thực hiện theo Thông tư số 01/2006/TT-BNV ngày 13 tháng 
01 năm 2006 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ 
luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. 

Điều 2. Việc khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân và việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng phải tuân theo 
đúng thủ tục quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; các Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 
2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 
(trong văn bản này được gọi tắt là Nghị định số 136) và nội dung của Quy định này. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân và 
tổ chức việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên 
quan đến khiếu nại, tố cáo; bố trí cán bộ có phẩm chất tốt, có kiến thức và am hiểu 
chính sách, pháp luật, có ý thức trách nhiệm làm công tác tiếp công dân.  
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Điều 4. Cán bộ tiếp công dân chỉ được nhận trực tiếp các đơn khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của 
thủ trưởng cơ quan mình. Đối với các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên 
quan đến khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan 
mình thì cán bộ tiếp công dân phải trả lại đơn và hướng dẫn cho người khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  

 

Chương II 
TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

 
 

Điều 5. Các cơ quan, đơn vị thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều kiện 
sau đây:  

1. Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực 
tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại. 

2. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định 
của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại 
thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 136. 

3. Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. 

4. Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai. 
5. Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết. 
Điều 6.   
1. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại 

không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn khiếu nại về vụ việc đã có quyết định giải 
quyết khiếu nại lần hai, khiếu nại đã được toà án thụ lý giải quyết thì cơ quan nhận đơn 
không có trách nhiệm thụ lý nhưng phải có văn bản                                                                                                                                                                                                                                
chỉ dẫn, trả lời người khiếu nại. Việc chỉ dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần đối với một 
vụ việc khiếu nại, trong trường hợp người khiếu nại gửi kèm các giấy tờ, tài liệu là bản 
gốc liên quan đến vụ việc khiếu nại thì cơ quan nhận được trả lại các giấy tờ, tài liệu 
đó cho người khiếu nại.  

2. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc 
thẩm quyền giải quyết và có đủ các điều kiện để thụ lý giải quyết thì cơ quan nhận 
được đơn phải có trách nhiệm thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho ngư
ời khiếu nại biết.  

Trong trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì cơ quan nhận đơn 
phải hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại theo 
đúng quy định của pháp luật. Việc hướng dẫn được thực hiện bằng văn bản hoặc trực 
tiếp cho người khiếu nại.  
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3. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại 
thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết theo quy 
định tại Điều 5 Quy định này thì cơ quan nhận đơn có văn bản trả lời cho người khiếu 
nại biết rõ lý do không thụ lý.  

4. Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thì cơ quan nhận 
được đơn xử lý nội dung khiếu nại theo quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 
Điều này, còn nội dung tố cáo thì xử lý theo quy định tại Điều 22 Quy định này. 

5. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới nhưng quá 
thời hạn quy định mà chưa được giải quyết thì thủ trưởng cơ quan nhà nước cấp trên 
yêu cầu cấp dưới giải quyết, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc 
giải quyết của cấp dưới và áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với người 
thiếu trách nhiệm hoặc cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại đó.  

Điều 7. Việc xử lý, xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết khiếu nại tại Uỷ ban 
nhân dân thành phố được thực hiện như sau: 

1. Giao Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố xử lý đơn khiếu nại cụ thể 
như sau: 

a. Đối với đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
thành phố thì trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc phải hướng dẫn cho người khiếu 
nại gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

b. Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành 
phố thì tùy theo nội dung đơn khiếu nại, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, Chánh 
Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố có văn bản giao các cơ quan chức năng trực 
thuộc Ủy ban nhân dân thành phố để tiến hành xác minh, kết luận, kiến nghị Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết.  

Nếu đơn khiếu nại có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, 
nhiều lĩnh vực trước khi xử lý thì Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố phải 
báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố. 

2. Giao Thanh tra thành phố chịu trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết các khiếu nại có nội dung sau: 

a. Các khiếu nại thuộc lĩnh vực đền bù, giải toả, tái định cư;  
b. Các khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện đã giải quyết nhưng 

còn khiếu nại (trừ các khiếu nại thuộc lĩnh vực nhà, đất và các khiếu nại liên quan đến 
lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường); các khiếu nại mà thủ trưởng 
các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố đã giải quyết nhưng còn 
khiếu nại mà nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân thành 
phố;  
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c. Các vụ việc khác mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố thấy cần phải giao 
cho Thanh tra thành phố xác minh, kết luận, kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành 
phố giải quyết. 

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến 
nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết các khiếu nại thuộc lĩnh 
vực nhà, đất và các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và 
môi trường.  

4. Giao các sở hoặc cơ quan chức năng khác chịu trách nhiệm xác minh, kết luận, 
kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết các khiếu nại có nội 
dung thuộc lĩnh vực do mình quản lý.   

Điều 8. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết 
định thành lập Hội đồng tư vấn để giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét 
giải quyết các khiếu nại phức tạp hoặc các vụ việc khiếu nại tồn đọng kéo dài. 

Điều 9. Việc xử lý, xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết khiếu nại tại Uỷ ban 
nhân dân quận, huyện được thực hiện như sau: 

1. Chủ tịch UBND quận, huyện giao cho Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân 
quận, huyện xử lý các khiếu nại tại Uỷ ban nhân dân quận, huyện như sau: 

a. Đối với đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
quận, huyện thì trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc phải hướng dẫn cho người khiếu 
nại gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

b. Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  quận, 
huyện thì tùy theo nội dung đơn khiếu nại, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, Chánh 
Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận, huyện có văn bản giao các cơ quan chức năng trực 
thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện để tiến hành xác minh, kết luận, kiến nghị Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện xem xét giải quyết.  

Nếu đơn khiếu nại có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, 
nhiều lĩnh vực trước khi xử lý thì Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận, huyện phải 
báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện. 

2. Giao Thanh tra quận, huyện chịu trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện giải quyết các khiếu nại có nội dung sau: 

a. Các khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc UBND cấp huyện đã giải quyết nhưng còn khiếu nại;  

b. Các vụ việc khác mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện thấy cần phải giao 
cho Thanh tra quận, huyện xác minh, kết luận, kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
quận, huyện giải quyết. 
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3. Giao các phòng chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện chịu trách 
nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện xem xét 
giải quyết các khiếu nại có nội dung liên quan đến lĩnh vực do mình quản lý.   

Điều 10. Việc xử lý, xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết khiếu nại tại các sở 
và các cơ quan tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố được thực hiện như sau: 

1. Giám đốc sở hoặc thủ trưởng cơ quan tương đương (sau đây gọi tắt là Giám 
đốc sở) giao cho Chánh thanh tra sở xử lý các khiếu nại phát sinh tại các sở và cơ quan 
tương đương như sau: 

a. Đối với đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở thì trong thời 
hạn 3 (ba) ngày làm việc phải trả lại đơn và hướng dẫn cho người khiếu nại gửi đơn đ
ến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

b. Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở thì có trách nhiệm 
xem xét báo cáo, đề xuất để Giám đốc sở quyết định việc thụ lý giải quyết khiếu nại 
đó. 

2. Giao Chánh Thanh tra sở chịu trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị Giám 
đốc sở giải quyết các khiếu nại có nội dung sau: 

a. Các khiếu nại mà thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cơ quan tương đương đã giải 
quyết nhưng còn khiếu nại;  

b. Các vụ việc khác mà Giám đốc sở thấy cần phải giao cho Chánh Thanh tra sở 
xác minh, kết luận, kiến nghị Giám đốc sở giải quyết. 

3. Giao các phòng chuyên môn thuộc sở chịu trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến 
nghị Giám đốc sở xem xét giải quyết các khiếu nại có nội dung liên quan đến lĩnh vực 
do mình quản lý.   

4. Đối với các cơ quan, đơn vị không có tổ chức Thanh tra nhà nước thì Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị đó phải tổ chức bộ phận tham mưu để xử lý đơn khiếu nại phù 
hợp với biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị mình. Nếu đơn khiếu nại thuộc thẩm 
quyền giải quyết thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc thụ lý giải quyết khiếu 
nại đó. Nếu đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, thì trong thời hạn 5 
(năm) ngày làm việc phải trả lại đơn và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải trực tiếp 
ký vào phiếu hướng dẫn cho người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết. 

Điều 11. Đối với các đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân xã, phường thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm 
phân công cán bộ xác minh và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại.  

Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm tra xác 
minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 
phường ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đúng theo quy định của pháp luật.  
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Điều 12.  
1. Thời gian tối đa để các cơ quan phải thực hiện việc xác minh, kết luận, kiến 

nghị giải quyết các khiếu nại lần đầu (kể cả báo cáo kết quả xác minh và dự thảo quyết 
định giải quyết khiếu nại) là không quá 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được văn bản giao thẩm tra, xác minh; đối với những trường hợp phức tạp thì thời 
gian có thể kéo dài, nhưng tối đa không quá 40 (bốn mươi) ngày làm việc.  

Ở các xã miền núi thì thời gian tối đa để các cơ quan phải thực hiện việc xác minh 
kết luận, kiến nghị giải quyết các khiếu nại lần đầu (kể cả báo cáo kết quả xác minh và 
dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại) là không quá 40 (bốn mươi) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được văn bản giao thẩm tra, xác minh; đối với những trường hợp phức 
tạp thì thời gian có thể kéo dài, nhưng tối đa không quá 55 (năm mươi lăm) ngày làm 
việc.  

2. Thời gian tối đa để các cơ quan phải thực hiện việc xác minh, kết luận, kiến 
nghị giải quyết các khiếu nại lần hai (kể cả báo cáo kết quả xác minh và dự thảo quyết 
định giải quyết khiếu nại) là không quá 40 (bốn mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được văn bản giao xác minh; đối với những trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, 
nhưng tối đa không quá 55 (năm mươi lăm) ngày làm việc.  

Ở các xã miền núi thì thời gian tối đa để các cơ quan phải thực hiện việc xác minh, 
kết luận, kiến nghị việc giải quyết các khiếu nại lần hai (kể cả báo cáo kết quả xác minh 
và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại) là không quá 55 (năm mươi lăm) ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được văn bản giao xác minh; đối với những trường hợp phức tạp 
thì thời gian có thể kéo dài, nhưng tối đa không quá 65 (sáu mươi lăm) ngày làm việc.  

3. Nếu đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
thành phố, quận, huyện thì các cơ quan được giao xác minh gửi báo cáo thẩm tra, xác 
minh và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại trực tiếp cho Chánh Văn phòng Uỷ 
ban nhân dân thành phố, quận, huyện. Trong thời hạn 2 (hai) ngày làm việc, Chánh V
ăn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, quận, huyện có trách nhiệm xem và trình Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, quận, huyện ký quyết định giải quyết khiếu nại.  

Trường hợp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, quận, huyện chưa 
thống nhất với các nội dung của dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại thì phải bàn 
bạc và thống nhất lại với các cơ quan được giao xác minh và báo cáo trực tiếp với Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, quận, huyện để xem xét quyết định. 

4. Nếu đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở thì các phòng 
chuyên môn hoặc đơn vị được giao xác minh gửi báo cáo thẩm tra, xác minh và dự 
thảo quyết định giải quyết khiếu nại trực tiếp cho Chánh thanh tra sở. Trong thời hạn 
2 (hai) ngày làm việc, Chánh thanh tra sở có trách nhiệm xem và trình Giám đốc sở ký 
quyết định giải quyết khiếu nại.  

Trường hợp Chánh thanh tra sở chưa thống nhất với các nội dung của dự thảo 
quyết định giải quyết khiếu nại thì phải bàn bạc và thống nhất lại với các phòng chuyên 
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môn hoặc đơn vị được giao xác minh và báo cáo trực tiếp với Giám đốc sở để xem xét 
quyết định. 

Điều 13.  
1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu người giải quyết khiếu nại phải 

trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi 
ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải 
quyết khiếu nại; việc gặp gỡ, đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ; nếu thấy cần 
thiết có thể mời đại diện tổ chức chính trị - xã hội tham dự. 

Đối với việc giải quyết khiếu nại lần hai, việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp chỉ thực 
hiện khi thấy cần thiết. Trong trường hợp khiếu nại là vụ việc phức tạp, thì người giải 
quyết khiếu nại lần hai phải gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị 
khiếu nại, người có quyền và lợi ích liên quan. Việc gặp gỡ, đối thoại được tiến hành 
như lần đầu. 

2. Việc tổ chức đối thoại với người khiếu nại phải thực hiện đúng theo các nội 
dung quy định tại Điều 9 Nghị định số 136.  

3. Kết quả việc gặp gỡ, đối thoại là một trong các căn cứ làm cơ sở cho việc giải 
quyết khiếu nại.  

Điều 14. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành quyết 
định hành chính bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục, thì người giải quyết khiếu 
nại lần đầu phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó. Thời hạn tạm 
đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết lần đầu. Quyết định 
tạm đình chỉ phải được gửi cho người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan. Khi 
xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì phải hủy bỏ ngay quyết định tạm 
đình chỉ đó.  

Điều 15. Trong trường hợp người khiếu nại nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật thì 
luật sư thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 3 Nghị định số 136.  

Điều 16.  
1. Người giải quyết khiếu nại phải ban hành quyết định giải quyết khiếu nại với 

các nội dung quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố 
cáo năm 2005; không dùng thông báo, biên bản cuộc họp hoặc các hình thức văn bản 
khác để thay thế quyết định giải quyết khiếu nại.  

2. Trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc sau khi ban hành quyết định giải quyết 
khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại 
cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan.  

3. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc sau khi ban hành quyết định giải quyết 
khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại 
cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có 
quyền, lợi ích liên quan và người đã chuyển đơn đến.  
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4. Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ theo quy định.  
Điều 17.  
1. Chậm nhất trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định giải 

quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại phải công khai quyết định đó. Chánh Văn 
phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, quận, huyện, Chánh Văn phòng các sở có trách 
nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, quận, huyện và Giám đốc 
các sở công khai quyết định giải quyết khiếu nại. 

2. Căn cứ vào mục đích, yêu cầu của việc công khai quyết định giải quyết khiếu 
nại, các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn một hoặc một số hình thức dưới đây để thực 
hiện việc công khai: 

a) Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan đã ban hành 
quyết định giải quyết khiếu nại; 

b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Đưa lên trang thông tin điện tử; 
d) Tổ chức công bố công khai quyết định giải quyết khiếu nại; 
đ) Phát hành ấn phẩm.  
Điều 18. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, quận, huyện giao cho Chánh Thanh 

tra thành phố, quận, huyện có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố, quận, huyện tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực 
pháp luật trong phạm vi trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố, quận, huyện; 
kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc thi hành quyết định giải quyết 
khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. 

Điều 19. Giám đốc sở giao cho Chánh Thanh tra sở có trách nhiệm tham mưu 
giúp Giám đốc sở tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp 
luật trong phạm vi trách nhiệm của Sở; kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị cấp dưới 
trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. 

Điều 20. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định 
giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật mà nội dung có liên quan đến trách nhiệm 
của Uỷ ban nhân dân quận, huyện, Sở và các cơ quan tương đương thì Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân quận, huyện, Giám đốc sở phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết đ
ịnh giải quyết khiếu nại; đôn đốc, kiểm tra và áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy 
định của pháp luật để thực hiện quyết định đó. 

Điều 21. Trường hợp cơ quan Tòa án thụ lý giải quyết các vụ khởi kiện hành 
chính có liên quan đến khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, quận, huyện, 
Giám đốc sở đã giải quyết, thì tùy theo nội dung cụ thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
thành phố, quận, huyện, Giám đốc sở có thể ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan có liên 
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quan hoặc cá nhân trực tiếp tham mưu giải quyết vụ đơn khiếu nại tham gia tố tụng tại 
tòa án.  

                               

Chương III 
TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 

Điều 22.   
1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức phải tiếp nhận và thụ lý để giải quyết các tố 

cáo thuộc thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định của pháp luật. 
2. Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chậm nhất trong thời hạn 5 

(năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, cơ quan, tổ chức nhận được 
đơn tố cáo phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên 
quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi 
họ có yêu cầu.  

3. Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, 
không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm 
quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.  

4. Nếu tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xử 
lý theo quy định tại Điều 71 của Luật Khiếu nại, tố cáo.  

Điều 23.  
1. Người tố cáo phải gửi đơn đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

giải quyết. Trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo, nội dung tố cáo. 
Trong trường hợp người tố cáo trình bày trực tiếp thì người tiếp nhận phải ghi rõ nội 
dung tố cáo, họ tên, địa chỉ người tố cáo; khi cần thiết thì ghi âm lời tố cáo. Bản ghi 
nội dung tố cáo phải cho người tố cáo đọc lại, nghe lại và ký xác nhận.  

2. Khi tiếp nhận thông tin, tài liệu do người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân cung cấp thì người giải quyết tố cáo phải làm giấy biên nhận, có chữ ký 
của người tiếp nhận và người cung cấp.  

Điều 24.  
1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà nội dung liên quan đến chức năng quản 

lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.  
2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tố cáo thuộc thẩm quyền quản 

lý của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. 
Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người thuộc cơ quan 

nào thì người đứng đầu cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. 
Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu cơ quan nào thì người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của 
cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.  
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3. Người tiếp nhận tố cáo, giải quyết tố cáo phải giữ bí mật cho người tố cáo; 
không được tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và các thông tin khác có 
hại cho người tố cáo.  

Điều 25. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tố cáo 
thuộc thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo (sau đây gọi là người tiếp 
nhận tố cáo) phải thụ lý để giải quyết. Trong trường hợp cần thiết người tiếp nhận tố 
cáo phải báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm để áp dụng biện pháp cần thiết nhằm 
ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn cho người tố cáo.  

Điều 26. Trường hợp cần thiết thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức giao cho cơ 
quan Thanh tra hoặc cơ quan có thẩm quyền khác tiến hành xác minh, kết luận nội 
dung tố cáo và kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo. 

Điều 27.  
1. Thời gian tối đa để các cơ quan tiến hành xác minh, kết luận nội dung tố cáo và 

kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo là không quá 50 (năm mươi) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được văn bản giao xác minh; đối với những trường hợp phức tạp thì thời gian có 
thể kéo dài, nhưng tối đa không quá 80 (tám mươi) ngày làm việc.  

2. Nếu đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
thành phố, quận, huyện, sau khi tiến hành xác minh, kết luận nội dung tố cáo, trong 
thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, cơ quan được giao phải có báo cáo và dự thảo các văn 
bản giải quyết tố cáo gửi trực tiếp cho Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, 
quận, huyện. Trong thời hạn 2 (hai) ngày làm việc, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân 
thành phố, quận, huyện có trách nhiệm xem và báo cáo trực tiếp Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân thành phố, quận, huyện để kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý tố cáo.  

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, quận, huyện yêu cầu 
các cơ quan báo cáo trực tiếp kết quả xác minh trước khi kết luận nội dung tố cáo và 
quyết định xử lý tố cáo. 

3. Nếu đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở, sau khi tiến hành 
xác minh, kết luận nội dung tố cáo, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, cơ quan được 
giao phải có báo cáo và dự thảo các văn bản giải quyết tố cáo gửi trực tiếp cho Giám 
đốc sở để kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý tố cáo.  

Trường hợp cần thiết, Giám đốc sở yêu cầu các cơ quan báo cáo trực tiếp kết quả 
xác minh trước khi kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý tố cáo. 

Điều 28. Đối với các đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân xã, phường thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm phân 
công  cán bộ xác minh và kiến nghị việc giải quyết tố cáo.  

Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả thẩm tra xác minh, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xã, phường kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý tố cáo đúng theo quy định 
của pháp luật.  
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Điều 29. Căn cứ kết quả xác minh kết luận về nội dung tố cáo, trong thời hạn 5 
(năm) ngày làm việc, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo xử lý như sau: 

1. Trường hợp người bị tố cáo không vi phạm pháp luật, không vi phạm các quy 
định về nhiệm vụ, công vụ thì phải có kết luận rõ ràng và thông báo bằng văn bản cho 
người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tố cáo biết, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý người cố tình tố cáo sai sự thật. 

2. Trường hợp người bị tố cáo có vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về 
nhiệm vụ, công vụ phải xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính thì xử lý theo thẩm quyền 
hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý, đồng thời áp dụng các biện 
pháp theo quy định của pháp luật để quyết định, kiến nghị xử lý được chấp hành nghiêm 
chỉnh. 

3. Trong trường hợp hành vi bị tố cáo có dấu hiệu phạm tội thì chuyển hồ sơ vụ 
việc cho cơ quan điều tra hoặc Viện Kiểm sát để giải quyết theo quy định của pháp luật 
tố tụng hình sự. 

4. Việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồ sơ theo quy định.  
Điều 30. Trong thời hạn năm 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản kết 

luận về vụ việc tố cáo, quyết định xử lý tố cáo, người giải quyết tố cáo phải gửi văn 
bản kết luận, quyết định xử lý tố cáo cho cơ quan Thanh tra, cơ quan nhà nước cấp trên 
trực tiếp; thông báo cho người tố cáo kết quả giải quyết nếu họ có yêu cầu, trừ những 
nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước.  

Điều 31. Thủ tục tiếp nhận, thụ lý, thẩm quyền giải quyết tố cáo về hành vi tham 
nhũng thực hiện theo các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Chương IV 
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ, 

PHẢN ÁNH LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 
Điều 32.  1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận và xem xét 

giải quyết hoặc trả lời các kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo (sau đây 
gọi là kiến nghị) của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của 
mình. 

2. Đối với các kiến nghị có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và có cơ 
sở để xem xét giải quyết hoặc trả lời nhưng không thuộc phạm vi trách nhiệm giải 
quyết hoặc trả lời của mình, thì chậm nhất trong thời hạn năm (5) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được kiến nghị, người nhận được kiến nghị phải làm phiếu trả lại và hướng 
dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi kiến nghị đến đúng cơ quan có trách nhiệm xem xét 
giải quyết hoặc trả lời. 

3. Không xử lý, xem xét giải quyết hoặc trả lời những kiến nghị không liên quan 
đến khiếu nại, tố cáo, không phù hợp với các quy định chung của pháp luật hoặc không 
có cơ sở để xem xét giải quyết. 



 CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 31-7-2007 41 

Điều 33. Nếu các kiến nghị thuộc phạm vi trách nhiệm giải quyết hoặc phải trả 
lời, thì cơ quan nhận được các kiến nghị đó có trách nhiệm xem xét giải quyết hoặc trả 
lời và thông báo bằng văn bản cho người kiến nghị biết khi họ có yêu cầu. Tuỳ theo 
nội dung, thời hạn giải quyết hoặc trả lời các kiến nghị từ 10 (mười) ngày đến 30 (ba 
mươi) ngày làm việc.  

Chương V 
QUẢN LÝ NHÀ NUỚC VỀ CÔNG TÁC 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 
Điều 34. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân 
dân cùng cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo điều kiện để các cơ quan 
của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của 
Mặt trận, tổ chức Thanh tra nhân dân giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố 
cáo tại địa phương, ngành và định kỳ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với 
các cơ quan có liên quan theo quy định.  

Điều 35. Uỷ ban nhân dân các cấp, các sở và cấp tương đương thực hiện quản lý 
nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi trách nhiệm quản lý; 
hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức do mình quản lý trong việc thực 
hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực hiện chế độ báo cáo về công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. 

Cơ quan Thanh tra nhà nước có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan 
cùng cấp thực hiện quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo các nội dung quy 
định tại Điều 80 Luật Khiếu nại, tố cáo. 

Chương VI 
KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 36. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh; người tố cáo có công trong việc ngăn ngừa thiệt hại cho 
Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 37. Người giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu có một trong các hành vi sau đây 
thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật: 

1. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
2. Gây phiền hà, sách nhiễu, cản trở việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; 
3. Cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
4. Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
5. Ra quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo trái pháp luật; 
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6. Không kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết để chấm dứt hành vi vi phạm 
pháp luật; 

7. Đe doạ, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; bao che cho người bị khiếu nại, 
tố cáo; 

8. Không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức và đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại các điều 15, 85, 86, 87, 88, 89, 91 và 93 
của Luật Khiếu nại, tố cáo; 

9. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các nội dung 
của Quy định này. 

Điều 38. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mà không áp dụng biện 
pháp cần thiết để xử lý kịp thời đối với cá nhân vi phạm quy định tại Điều 38 của Quy 
định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự.  

Chương VII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 39. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc các sở trong phạm 
vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện những 
nội dung của Quy định này.  

Điều 40. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, 
huyện, Giám đốc các sở báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố qua Chánh thanh 
tra thành phố kết quả việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc phạm vi 
trách nhiệm của cơ quan, địa phương mình.  

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc hoặc có những vấn 
đề mới phát sinh, thì thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Thanh tra 
thành phố để tổng hợp và báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố kịp thời sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp./. 

 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số:43/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 30  tháng 7 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 

2007 của  UBND thành phố Đà Nẵng  v/v Quy định mức thu,  quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai 

thác, sử dụng nước mặt;  xả nước thải vào nguồn nước và vào công trình thuỷ 
lợi 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

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

Quy định chi tiết Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 
tháng 3 năm 2006 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết Pháp lệnh 
Phí và lệ phí;  

Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ 
quy định việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải 
vào nguồn nước và Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 
45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông 
tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 8 về 
việc quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 
2697/TT-STC-QLNS ngày 18 tháng 7 năm 2007, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 
năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v Quy định mức thu, quản lý và sử dụng 
lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng 
nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước và vào công trình thuỷ lợi như sau:  

Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoặc có chức năng, nhiệm vụ 
thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải 
vào nguồn nước; xả nước thải vào công trình thuỷ lợi được Ủy ban nhân dân thành phố 
Đà Nẵng cấp giấy phép. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài 

nguyên và  Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 
Đà Nẵng, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN LIÊN CHIỂU 

_______________________ 

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

Số: 40/2007/NQ-HĐND            Liên Chiểu, ngày 12 tháng 7 năm 2007 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU KHOÁ III, 
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 8 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
 Sau khi nghe báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006 của UBND quận 

trình tại Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007, báo cáo thẩm tra của 
Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND quận, 

QUYẾT NGHỊ: 
 

1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006 như sau: 
 - Tổng thu ngân sách quận, phường: 88.682.438.301 đồng 
 Trong đó: + Ngân sách quận:  74.328.341.276 đồng 
   + Ngân sách phường: 14.354.097.025 đồng 
 - Tổng chi ngân sách:   78.256.948.126 đồng 
 Trong đó: + Ngân sách quận:  64.297.580.824 đồng 
   + Ngân sách phường: 13.959.367.302 đồng 
 - Kết dư ngân sách địa phương:    10.425.490.175 đồng 
 Trong đó: + Ngân sách quận:    10.030.760.452 đồng 
   + Ngân sách phường:       394.729.723 đồng 
Kết dư ngân sách quận, phường được kết chuyển vào thu ngân sách năm 2007. 
2. Qua báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006 của UBND quận: 
HĐND quận tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời UBND quận đề cao trách 

nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành trong việc thu, chi ngân sách theo đúng Luật Ngân 
sách Nhà nước. 

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 8 HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2004-2009 
thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2007./. 
 

 

                                               
 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Huỳnh Tấn Thiệt 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN LIÊN CHIỂU 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:41/2007/NQ-HĐND            Liên Chiểu, ngày 12 tháng 7 năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

và vốn sự nghiệp kinh tế năm 2007-2008 quận Liên Chiểu 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 8 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước  ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện Luật; 
Sau khi nghe báo cáo tình hình nhu cầu về đầu tư xây dựng cơ bản và sự 

nghiệp kinh tế năm 2007 theo Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 
năm 2007 của Uỷ ban nhân dân quận Liên Chiểu; Ý kiến thảo luận của các vị 
đại biểu Hội đồng nhân dân quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

I. Thông qua điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, 
vốn sự nghiệp kinh tế năm 2007-2008 quận Liên Chiểu (có danh mục đính 
kèm) như sau: 

1. Tổng vốn xây dựng cơ bản bổ sung cho 24 công trình năm 2007-2008: 
4.000.000.000 đồng (trong đó: 01 công trình có vốn đầu tư 02 năm 2007-2008). 

2. Tổng vốn sự nghiệp kinh tế bổ sung cho 05 dự án năm 2007: 
250.000.000 đồng. 

3. Điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2007 từ công trình nhà làm việc 
khối Dân vận Mặt trận quận Liên Chiểu sang xây dựng công trình Nghĩa trang 
Liệt sĩ quận Liên Chiểu: 200.000.000 đồng. 

II. Thông qua phương án phân bổ kế hoạch tại Tờ trình số 173/TTr-UBND 
của Uỷ ban nhân dân quận Liên Chiểu. Hội đồng nhân dân quận giao Uỷ ban 
nhân dân quận triển khai Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát 
sinh điều chỉnh, bổ sung, Uỷ ban nhân dân quận thực hiện theo các quy định 
của Luật Ngân sách Nhà nước. 
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III. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các vị 
đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường công tác giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khoá III, nhiệm kỳ 2004-
2009 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 07 năm 2007./. 

                                               
 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Huỳnh Tấn Thiệt 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   QUẬN LIÊN CHIỂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC BỔ SUNG VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN 

VÀ SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2007 - 2008 
(Kèm theo Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007  

của Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu, kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2004-2009) 
    Đơn vị tính: Triệu đồng 

Trong đó TT Địa điểm xây dựng Dự kiến  
quy mô xây dựng 

Tổng mức 
đầu tư Năm 2007 Năm 2008 

A VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ   250 250 0 
1 Dự án rau an toàn Đà Sơn-Thanh Vinh (Hoà Khánh Nam) 01 ha 198 198   
2 Hỗ trợ nông dân ếch giống (05 phường) 06 hộ 12 12   
3 Hỗ trợ nông dân cá giống (05 phường) 05 hộ 10 10   
4 Hỗ trợ nông dân trồng nấm sò (05 phường) 05 hộ 20 20   
5 Mở lớp tập huấn Hội nhập kinh tế Quốc tế 200 người 10 10   
B VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN   4,000 1,000 3,000 
I PHƯỜNG HOÀ MINH   700 230 470 
1  Đường nội bộ tổ 16 (vào đình làng Hoà Phú) Dài 170m, rộng 3 m 90 90   
2  Đường nội bộ tổ 33 Dài 170m, rộng 4,3 m 130   130 
3  Đường nội bộ tổ 9-10 (đình làng Trung Nghĩa) Dài 400m, rộng 5 m 340   340 
4  Đường nội bộ tổ 46 (đình làng Hoà Mỹ) Dài 200m, rộng 4 m 140 140   
II PHƯỜNG HOÀ KHÁNH NAM   700 160 540 
1  Đường nội bộ tổ 21 Dài 200m, rộng 2,5 m 90   90 
2  Đường nội bộ tổ 9  Dài 400m, rộng 4 m 290 160 130 
3  Mương thoát nước liên tổ 21-22 Dài 200m, rộng 1,5 m 200   200 
4  Đường nội bộ tổ 5 Khánh Sơn (nhà ông Cộ- nhà ông Lơ) Dài 180m, rộng 3 m 100   100 
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5  Mương thoát nước tổ 19 Dài 50m, rộng 0,8 m 20   20 
III PHƯỜNG HOÀ KHÁNH BẮC   700 0 700 
1  Đường nội bộ tổ 39-40 và mương thoát nước Dài 300m, rộng 3 m 250   250 
2  Đường nội bộ tổ 34 Dài 200m, rộng 3 m 130   130 
3  Đường nội bộ tổ 47 Dài 130m, rộng 2,5 m 70   70 
4  Đường nội bộ tổ 33 Dài 250m, rộng 2,5 m 160   160 
5  Đường nội bộ tổ 4 Dài 200m, rộng 2,5 m 90   90 

IV PHƯỜNG HOÀ HIỆP NAM   700 160 540 
1  Đường nội bộ tổ 10 Dài 170m, rộng 3,5 m 120   120 
2  Đường nội bộ tổ 11 Dài 220m, rộng 4 m 160 160   
3  Đường nội bộ từ nhà ông Hiến-nhà bà Giỏi Dài 180m, rộng 3 m 110   110 
4  Đường nội bộ từ nhà ông Nhạc-nhà ông Lụa Dài 520m, rộng 2 m 190   190 
5  Đường từ Trạm Y tế - Đình Trung Dài 230m, rộng 2,3 m 120   120 
V PHƯỜNG HOÀ HIỆP BẮC   1,200 450 750 
1  Đường nội bộ tổ 17-20 Dài 900m, rộng 3 m 450   450 
2  Đường nội bộ tổ 29-30 Dài 244m, rộng 4 m 176 176   
3  Đường nội bộ tổ 9-10 Dài 120m, rộng 2 m 44 44   
4  Đường nội bộ tổ 5-6 Dài 530m, rộng 2,5 m 230 230   
5  Đường nội bộ tổ 35-36 Dài 440m, rộng 4 m 300   300 

VI ĐIỀU CHỈNH VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN   0 0   
1 Nhà làm việc khối Dân vận Mặt trận quận Liên Chiểu   -200 -200   
2 Nghĩa trang Liệt sĩ quận Liên Chiểu   200 200   
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN LIÊN CHIỂU 

_______________________ 

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

Số:38/NQ-HĐND            Liên Chiểu, ngày 19 tháng 7 năm 2007 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 
KỲ HỌP THỨ 8, NHIỆM KỲ 2004-2009 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 
Sau khi nghe UBND quận báo cáo tình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 

tháng đầu năm 2007; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân quận, Tòa án nhân dân quận; 
báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND 
quận,  

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND và các ngành hữu quan trình 
tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 

I. Đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 2007: 
Kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu vượt so với cùng kỳ năm 

trước, giá trị CN tăng 41%, TM-DV tăng 20,8%; nhiều dự án phát huy hiệu quả; trật 
tự đô thị dần ổn định; thu ngân sách đạt kế hoạch; văn hóa xã hội tiếp tục đạt kết quả 
tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội được giữ vững. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: kinh tế 
phát triển chưa bền vững; tội phạm ma túy có lúc diễn biến phức tạp, tội phạm trong 
lứa tuổi thanh, thiếu niên có chiều hướng gia tăng, chưa có phương án hiệu quả để giảm 
thiểu tai nạn giao thông.  

II. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007: 
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III và Kết 

luận 24/KL-TU của Thường vụ thành ủy Đà Nẵng về phát triển Liên Chiểu trong những 
năm đến. Hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao. Trong đó chú trọng các 
nhiệm vụ sau: 
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1. Công nghiệp:  
Đảm bảo vai trò quản lý nhà nước đối với các hoạt động SXKD. Nắm bắt năng 

lực sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn; đề nghị công nhận nhãn mác tập thể 
cho mắm Nam Ô (các hộ còn lại); triển khai kế hoạch chuyển giao công nghệ sản xuất 
mắm ngắn ngày và các loại mắm khác. 

2. Thương mại - dịch vụ: 
Tăng cường công tác QLNN đối với các hoạt động thương mại trên địa bàn quận; 

hoàn chỉnh Đề án phát triển Thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 
từ 2007-2020. 

3. Nông - lâm - thủy sản: 
- Chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ SX, phòng chống 

dịch bệnh; đăng ký thương hiệu rau an toàn, vận động nhân dân sản xuất và mở rộng 
diện tích tại khu vực dự án đã đầu tư; triển khai dự án sản xuất rau an toàn tại khu vực 
Thanh Vinh, phường Hòa Khánh Bắc; Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam; 

- Tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc và gia cầm; kiểm tra, kiểm soát việc 
vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn; 

- Tiếp tục triển khai phương án PCCCR, phòng chống lụt bão năm 2007, hạn chế 
đến mức thấp nhất thiệt hại khi có thiên tai xảy ra; lập Đề án giao đất, giao rừng cho 
nhân quản lý, sản xuất. 

4. Thực hiện tốt việc thu chi ngân sách, quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn ngân sách. 

Tập trung nhanh và đầy đủ các khoản thu vào ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế 
hoạch của thành phố, quận; tập trung thu thuế nợ đọng, khảo sát và đưa các hộ kinh 
doanh mới trên địa bàn vào quản lý thu thuế, khai thác các nguồn thu thuế nhà trọ, nhà 
cho thuê, mặt bằng cho thuê… 

5. Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị và xây dựng cơ bản: 
- Giải quyết các hồ sơ về nhà ở và đất ở cho công dân đảm bảo thời gian và đúng 

quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoán sản; kiểm tra, 
xử lý kịp thời các trường hợp gây ô nhiễm môi trường, tiếp tục đầu tư xây dựng các 
tuyến cấp nước sạch cho nhân dân sử dụng. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị; chủ động phối hợp với các BQL dự án, 
các chủ đầu tư giải quyết có hiệu quả các kiến nghị hợp lý của nhân dân; thường xuyên 
kiểm tra, lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. 

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản năm 2007, đặc biệt 
là các công trình xây dựng trường học kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới, các 
công trình nhà nước và nhân dân cùng làm.  

6. Văn hóa - xã hội:  
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- Đảm bảo công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và phong trào "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa", chương trình "5 không", đề án "3 có"; tăng cường 
kiểm tra các hoạt động, dịch vụ văn hóa nhằm ngăn ngừa các TNXH.  

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh 
thành tích trong giáo dục", nâng cao chất lượng dạy-học; chuẩn bị tốt cho khai giảng 
năm học 2007-2008, đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh các cấp, chú trọng công tác xây dựng 
trường đạt chuẩn quốc gia; duy trì, phát triển kết quả phổ cập giáo dục. 

- Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm, 
thực hiện tốt các chương trình Y tế quốc gia về sức khỏe cộng đồng; tiếp tục xây dựng 
Trạm Y tế phường đạt chuẩn; thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em.  

- Thực hiện đầy đủ các chế độ đối với đối tượng chính sách, đối tượng xã hội; tổ 
chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sĩ; xây dựng, sửa chữa 
nhà cho đối tượng chính sách, xóa nhà tạm cho hộ nghèo không nằm trong vùng quy 
hoạch; tiếp tục thực hiện đề án giảm nghèo, đẩy mạnh chương trình giải quyết việc làm 
và phòng chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, mại dâm, AIDS, quản 
lý chặt chẽ các đối tượng đang cai nghiện và sau cai. 

7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy quản lý 
nhà nước. 

Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các phòng, ban chuyên môn và 
UBND các phường thuộc quận; tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng 
cường chống các hiện tượng quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, tiêu cực gây phiền hà 
trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, 
chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCC.  

8. Tư pháp-Thi hành án-Thanh tra: 
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh 
vực chứng thực, hộ tịch; 

- Đôn đốc giải quyết án chuyển giao cho UBND các phường; 
- Triển khai và hoàn thành các cuộc thanh tra về KT-XH theo kế hoạch hoặc thanh 

tra đột xuất (nếu có), tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tồn đọng và phát 
sinh; tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo 
ở một số ngành, địa phương. 

9. Quốc phòng-an ninh: 
- Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu và trực bảo vệ các ngày lễ, tết và 

các sự kiện chính trị của đất nước; tập trung xây dựng Kế hoạch B, kế hoạch Phòng 
không nhân dân và kế hoạch quy hoạch công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ; 
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tiến hành công tác giao quân đợt 2 năm 2007 đạt chỉ tiêu, chuẩn bị tuyển quân năm 
2008. 

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT, công tác quản lý nhân, hộ khẩu, 
kiểm tra tạm trú, tạm vắng và các dịch vụ kinh doanh có điều kiện về ANTT; rà soát 
các loại đối tượng hình sự và băng, nhóm tội phạm trên địa bàn quận. Chỉ đạo các 
ngành, địa phương tham gia phòng chống tội phạm và tổ chức tấn công tội phạm đảm 
bảo ANTT trên địa bàn.  

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ 
quốc; kiên quyết đấu tranh phòng chống ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; 
phấn đấu giảm số vụ tai nạn giao thông và các vụ phạm pháp hình sự, đảm bảo an ninh 
trật tự trong các KCN.  

III. Tổ chức thực hiện: 
UBND quận, các ngành, các cấp nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành và tổ chức 

triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 đã được HĐND thông qua, 
đồng thời phối hợp với thường trực HĐND giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực 
hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết này và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.  

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình UBND đã được HĐND thông qua, UBND quận 
nghiên cứu tiếp thu ý kiến tham gia của các vị đại biểu HĐND, các ban HĐND tại kỳ 
họp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. 

Thường trực HĐND, các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND quận tăng cường đôn 
đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.  

Đề nghị UBMTTQVN quận và các đoàn thể động viên các tầng lớp nhân dân 
trong quận phát huy sức mạnh đoàn kết, tổ chức phong trào thi đua góp phần thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2007.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu khóa III, kỳ họp thứ 
8 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2007./.   
 

 

 

   
 
 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Huỳnh Tấn Thiệt 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

_______________________ 

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

Số: 02/2007/NQ-HĐND            Ngũ Hành Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước  

quận Ngũ Hành Sơn năm 2006 
______________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 10 
  

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 

tháng 12 năm 2004; 
Xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 27/6/2007 của UBND quận Ngũ Hành Sơn 

v/v Trình phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006; 
Theo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận và ý kiến thảo luận của các 

đại biểu HĐND quận, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận là 80.733.572.357 đồng 
(Tám mươi tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, năm trăm bảy mươi hai nghìn, ba trăm năm 
mươi bảy đồng) trong đó: 

Ngân sách địa phương được hưởng là 57.765.965.354 đồng (Năm mươi bảy tỷ, 
bảy trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm sáu mươi lăm nghìn, ba trăm năm mươi bốn 
đồng), gồm: 

- Ngân sách quận  : 49.929.492.633 đồng 
- Ngân sách phường  :   7.836.472.721 đồng 
Điều 2. Tổng chi ngân sách địa phương là 56.097.738.147 đồng (Năm mươi sáu 

tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi tám nghìn, một trăm bốn mươi 
bảy đồng), trong đó: 

- Ngân sách quận  : 48.535.610.754 đồng 
- Ngân sách phường  :   7.562.127.393 đồng 
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Điều 3. Kết dư ngân sách địa phương là 1.668.227.207 đồng (Một tỷ, sáu trăm 
sáu mươi tám triệu, hai trăm hai mươi bảy nghìn, hai trăm lẻ bảy đồng) được chuyển 
100% vào ngân sách nhà nước quận Ngũ Hành Sơn năm 2007, trong đó: 

- Ngân sách quận  : 1.393.881.879 đồng 
- Ngân sách phường  :    274.345.328 đồng 
 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm 

kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2007./. 

 
 
 
 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Hoàng Thư Sinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

_______________________ 

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

Số:03/2007/NQ-HĐND            Ngũ Hành Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 

_______________________ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
KHÓA III, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 10 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 

tháng 12 năm 2004; 
Xét Tờ trình số 132a/TTr-UBND ngày 09/7/2007 của UBND quận Ngũ Hành Sơn 

v/v Trình phê chuẩn dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 
trong 6 tháng cuối năm 2007;  

Sau khi nghe các báo cáo của UBND quận; các báo cáo của Viện Kiểm Sát nhân 
dân và Tòa án nhân dân quận; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến của các 
đại biểu HĐND quận,  

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo của UBND quận và các ngành hữu 
quan trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:  

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2007: 
Sáu tháng đầu năm 2007, kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
- Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế thực hiện 154,901 tỷ đồng, tăng 30,96% 

so với cùng kỳ; 
- Giá trị sản xuất ngành Du lịch - dịch vụ - thương mại thực hiện 32,160 tỷ đồng, 

tăng 36,67% so với cùng kỳ; 
- Giá trị sản xuất CN-TTCN thực hiện 55,941 tỷ đồng, giảm 6,62% so với cùng 

kỳ; 
- Giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản thực hiện 31,314 tỷ đồng, tăng 32,72% so 

với cùng kỳ;  
- Thu ngân sách thực hiện 11,885 tỷ đồng bằng, tăng 15,09% so với cùng kỳ; Chi 

ngân sách quận thực hiện 25,997 tỷ đồng bằng 59,42% kế hoạch thành phố và 57,16% 
kế hoạch quận; 
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- Kết quả học sinh tốt nghiệp: Tiểu học đạt 98%; THCS đạt 94,9% và THPT đạt 
66,6%. 

- Các biện pháp tránh thai đạt 2.256/2.393 trường hợp đạt 94,2% kế hoạch thành 
phố 

- Giải quyết việc làm mới cho 835 lao động đạt 52,2% kế hoạch. 
- Số hộ thoát nghèo là 365 hộ đạt 59,8% kế hoạch. 
Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ biết huy động nguồn lực từ nhân dân, 

phát huy các thế mạnh vốn có của quận, sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Thành ủy, 
UBND và các ngành thành phố, của Thường vụ Quận ủy, công tác kiểm tra, giám sát 
của Thường trực, các Ban và các vị đại biểu HĐND quận, sự chỉ đạo điều hành của 
chính quyền từ quận đến phường, phát huy tích cực vai trò của Mặt trận và các đoàn 
thể vận động toàn dân tham gia vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, tốc độ phát triển một số ngành, lĩnh vực kinh tế giảm, khả năng cạnh 
tranh của các sản phẩm trên địa bàn chưa cao. Công tác thu thuế gặp nhiều khó khăn, 
chưa có biện pháp tích cực để tận thu và khai thác các nguồn thu mới. Công tác chỉnh 
trang đô thị trên diện rộng gây ảnh hưởng nhiều đến việc phát triển sản xuất, đời sống 
phần lớn nhân dân. Công tác bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa thực hiện chậm. Tiến 
độ giải ngân các công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 6 còn chậm. Vẫn còn các 
trường hợp vi phạm về xây dựng công trình và đất đai chưa được xử lý kiên quyết, tội 
phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn là những vấn đề bức xúc. Chất lượng giáo dục 
ở các trường còn thấp; tình trạng học sinh các cấp bỏ học và bị đuổi học tăng; kết quả 
phổ cập giáo dục - chống mù chữ còn gặp nhiều khó khăn, thiếu bền vững. Thực hiện 
chương trình “3 có” của thành phố chưa đạt hiệu quả; sau bão số 6 nhiều hộ có nguy 
cơ tái nghèo, đối tượng xã hội người tàn tật, người già yếu neo đơn, trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn còn nhiều. Công tác cải cách hành chính còn nhiều vấn đề phải chấn 
chỉnh, việc thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” ở các phường bước đầu còn lúng 
túng. Chưa khai thác triệt để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành 
chính. Kỷ luật kỷ cương hành chính trong một bộ phận cán bộ công chức, một số ngành 
và địa phương thực hiện có lúc chưa nghiêm. 

Điều 2. Những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2007. 
1. Tập trung sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu về giá trị 

sản xuất của các ngành kinh tế; tích cực phòng, chống nắng hạn đảm bảo nguồn nước 
tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiếp tục chăm sóc cây trồng vụ Hè-Thu; triển khai 
đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi; phát triển chăn nuôi gia súc, duy trì 
các cơ sở nuôi gia cầm hiện có, hạn chế việc mở cơ sở nuôi gà tại các khu vực đông 
dân cư; khai thác có hiệu quả diện tích mặt nước để nuôi cá và nuôi tôm sú thương 
phẩm; chủ động triển khai các phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, 
tuyên truyền vận động nhân dân không được chủ quan trong công tác này để giảm thiểu 
thiệt hại. 
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Tăng cường công tác quản lý trật tự văn hóa, văn minh tại các điểm tham quan 
danh thắng Ngũ Hành Sơn, hạn chế thấp nhất tình trạng bu bám, quấy rầy khách du 
lịch, tập trung công tác quản lý, khai thác triệt để nguồn thu phí tham quan tại danh 
thắng Ngũ Hành Sơn; tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân đầu tư kinh 
doanh dịch vụ ẩm thực, nghỉ dưỡng và tổ chức các loại hình kinh doanh thương mại 
thu hút người tiêu dùng, tăng sức mua sắm trong dân. 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tài chính đối với các đơn vị sử dụng ngân 
sách, bảo đảm cân đối thu chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý nghiêm tham 
ô, tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng tài chính và ngân sách; 
đẩy mạnh tiến độ thu ngân sách nhà nước, khai thác, quản lý tốt các nguồn thu và tích 
cực truy thu nợ đọng thuế; cân đối thu chi ngân sách đảm bảo hoạt động chung của 
quận. 

2. Chủ động triển khai thực hiện các công trình XDCB bằng vốn mục tiêu thành 
phố cấp cho quận năm 2007; tập trung phối hợp với các Ban dự án thực hiện công tác 
giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư các dự án sân golf, khu tái định cư Tân Trà; phối hợp 
các sở, ngành thành phố và các ban quản lý dự án triển khai bảo đảm tiến độ các dự án 
và cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư; tăng cường công tác quản lý đất đai, quản 
lý đô thị, kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng nhà, công trình không phép, trái phép, 
sai phép vi phạm trật tự đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường 
trên địa bàn quận.  

3. Tập trung tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết để khai giảng năm học mới 2007 - 2008, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học. 

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè và vệ sinh an toàn thực 
phẩm; thường xuyên kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm và vệ sinh an toàn thực 
phẩm; tăng cường công tác truyền thống giáo dục sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức 
khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, hạ thấp tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 
trên địa bàn quận. 

Tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thương 
binh Liệt sĩ (27/7), chăm sóc phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công 
cách mạng; thực hiện tốt chương trình tuyển dụng lao động, vay vốn hỗ trợ giải quyết 
việc làm cho người lao động và đối tượng thuộc diện di dời giải tỏa, đẩy mạnh thực 
hiện chủ trương “xóa đói giảm nghèo” theo tiêu chí mới, nâng cao mức sống cho các 
hộ gia đình chính sách xã hội còn khó khăn. 

4. Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung mở 
đợt cao điểm tấn công tội phạm, răn đe, quản lý giáo dục các đối tượng thanh, thiếu 
niên hư hỏng; tăng cường phòng chống các loại tội phạm ma túy, mại dâm, tội phạm 
hình sự, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân 2007. 

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật sâu rộng trên nhiều lĩnh vực đến mọi tầng lớp 
nhân dân; nâng cao chất lượng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của quận; chú 
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trọng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, hạn chế sự gia tăng số án không được 
thi hành; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra 
tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài. 

5. Chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, kiện toàn và nâng cao hiệu 
lực quản lý nhà nước từ quận đến phường, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ năng lực, 
phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ tốt nhân dân. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”, “một cửa 
liên thông”; tổ chức tuyên truyền và phổ biến rộng rãi trong nhân dân các thủ tục hành 
chính trên các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thuế, cấp phép xây dựng, chứng nhận 
quyền sử dụng đất, khám chữa bệnh, bảo hiểm xã hội, quản lý hộ tịch, hộ khẩu tạo 
thuận lợi cho công dân khi quan hệ thủ tục hành chính. 

Triển khai có hiệu quả chương trình hành động Luật Phòng chống tham nhũng, 
Luật Thực hành hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện. 
Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007, Hội đồng nhân dân 

quận giao cho Ủy ban nhân dân triển khai thực hiện và chỉ đạo các ngành, các cấp tổ 
chức thực hiện Nghị quyết, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đề nghị Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân, phát động phong trào thi đua, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện 
thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn quận  năm 
2007.  

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND quận tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc trong quá trình thực hiện để Nghị quyết HĐND 
quận thực sự đi vào đời sống nhân dân, đảm bảo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 
2007. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm 
kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2007./. 

 
 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Hoàng Thư Sinh 
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VĂN BẢN KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

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

Số: 16/CT-UBND            Đà Nẵng, ngày 17 tháng 7 năm 2007 
  

CHỈ THỊ 
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP 

của Chính phủ về Bảo vệ dân phố 
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ 

 

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 
2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố, Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA- 
BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thươ
ng binh và xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân thành phố chỉ thị: 

1. Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động thương binh 
và xã hội, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
sau: 

a. Có kế hoạch cụ thể hướng dẫn các cấp, các ngành và công an các đơn vị, địa 
phương triển khai NĐ38/2006/NĐ-CP của Chính phủ; 

b. Phối hợp với UBND quận, huyện tổ chức tập huấn về chức năng, nhiệm vụ 
quyền hạn lề lối làm việc, bồi dưỡng các kiến thức nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng 
Bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của Bộ Công an;  

c. Căn cứ vào tình hình thực tế, đặc điểm địa bàn và yêu cầu của công tác bảo vệ 
an ninh trật tự để nghiên cứu, báo cáo đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố về tổ chức 
bộ máy, biên chế, trang bị phương tiện, chế độ chính sách, bồi dưỡng nghiệp vụ theo 
quy định của pháp luật. 

2. Sở Tài chính thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn 
việc quản lý kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Bảo vệ dân phố theo đúng quy định. 

3. Sở Lao động -Thương binh và xã hội hướng dẫn việc thực hiện chính sách đối 
với người tham gia lực lượng Bảo vệ dân phố bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm 
vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA- BLĐTBXH- BTC của 
Bộ Công an, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài Chính và Nghị định số 
54/2006/NĐ- CP ngày 26  tháng 5 năm 2006 về Hướng dẫn thi hành một số điều của 
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư số 07/2006/TT/ BLĐ
TBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về lập hồ 
sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 
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4. Ban Thi đua khen thưởng thành phố Đà Nẵng hướng dẫn thực hiện thi đua khen 
thưởng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố đúng với Luật Thi đua- khen thưởng, Nghị đ
ịnh 38/2006/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA- BLĐTBXH- BTC 
của Bộ Công an, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và quy định của 
Uỷ ban nhân dân thành phố về thi đua khen thưởng. 

5. Các sở, ban ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể 
trong việc tham gia xây dựng, củng cố lực lượng Bảo vệ dân phố đảm bảo về số lượng, 
chất lượng, thực sự làm nòng cốt cho nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật và tổ chức vận động hư
ớng dẫn nhân dân tham gia phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc ở cơ sở. 

6. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Nghị 
định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA- BL
ĐTBXH-BTC của Bộ Công an, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và 
Chỉ thị này để chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật 
về Bảo vệ dân phố. Đồng thời chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các phường và các ngành, đ
oàn thể thuộc quận tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại các ban Bảo vệ dân phố và thành 
viên bảo vệ dân phố hiện có để kiện toàn, sắp xếp xây dựng củng cố lại thành các ban, 
tổ bảo vệ dân phố theo đúng quy định tại Nghị định 38/2006/NĐ-CP và Thông tư liên 
tịch số 02/2007/TTLT-BCA- BLĐTBXH- BTC. 

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành 
viên của Mặt trận phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền cùng cấp triển 
khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ, tham gia xây 
dựng, củng cố, giám sát, giúp đỡ, tạo điều kiện để lực lượng bảo vệ dân phố hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. 

8. Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố 
Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị định 38/2006/NĐ-CP để nhân dân nắm 
vững nội dung Nghị định, nêu gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Bảo vệ dân 
phố và trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc để kịp thời động viên, khích 
lệ. 

Nhận được Chỉ thị này, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc các sở, ban, 
ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị cá nhân liên quan 
khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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