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

Số: 44/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 02 tháng 8 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010 
___________________________________ 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Căn cứ Nghị quyết số 25/2005/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 5 về 
thực hiện Chương trình xây dựng “Thành phố 3 có”: Có nhà ở, có việc làm, có nếp 
sống văn hoá - văn minh đô thị; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010 với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu 
a) Mục tiêu chung 
Quán triệt quan điểm tập trung đẩy mạnh xã hội hóa, tích cực huy động mọi nguồn 

lực xã hội cho phát triển hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm. Ngân sách Nhà 
nước ưu tiên hỗ trợ đào tạo những ngành nghề trọng điểm, kỹ thuật cao, những nghề 
đào tạo khó huy động nguồn lực từ xã hội.  

Tạo điều kiện để mọi người dân có cơ hội học nghề và được thụ hưởng các thành 
quả dạy nghề ở mức độ ngày càng cao, đặc biệt là các đối tượng chính sách, thanh niên 
hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người nghèo, con em đồng bào dân tộc thiểu số, đồng 
bào miền núi, nông dân bị thu hồi đất canh tác. 

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2010 
b.1. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%, trong đó qua đào tạo nghề là 37%. Quy 

mô đào tạo nghề đạt 35.000 học sinh/năm, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo 26.000 học 
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sinh/năm, trong đó trung cấp nghề trở lên chiếm 30-40%. Tỷ lệ người học nghề nộp 
học phí đạt 80%; ngân sách thành phố tiếp tục hỗ trợ người học nghề là đối tượng thuộc 
diện chính sách xã hội có hộ khẩu Đà Nẵng. Chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việc 
làm cho đối tượng trong độ tuổi 15-35 tuổi và 35-55 tuổi. 

b.2. 100% giáo viên dạy nghề đạt chuẩn sư phạm, trong đó 95% giáo viên có trình 
độ cao đẳng trở lên; đảm bảo tỉ lệ không quá 25 học sinh/giáo viên; tỷ lệ học sinh ra 
trường có việc làm trong 6 tháng đầu đạt 80% trở lên. 

b.3. Phấn đấu giải quyết việc làm cho 33.000-35.000 lao động/năm. 
b.4. Đến cuối năm 2010, tỉ lệ thất nghiệp còn dưới 4%. 
2. Nhiệm vụ chủ yếu 
a) Về giải quyết việc làm 
a.1. Tiếp tục triển khai tích cực và có hiệu quả Đề án Giải quyết việc làm cho 

người trong độ tuổi lao động của thành phố. Nguyên tắc giải quyết việc làm là: Căn cứ 
dự báo nhu cầu thị trường lao động, nhà nước định hướng việc làm, hỗ trợ học nghề 
cho các đối tượng ưu tiên, người lao động tự nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, 
kỹ năng nghề để phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng; đẩy mạnh xã hội hoá, huy 
động mọi nguồn lực để đẩy mạnh dạy nghề và giải quyết việc làm; 

a.2. Hỗ trợ đầu tư phát triển các làng nghề, các dự án công nghiệp hoá nông thôn 
nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động thiếu việc làm trong nông nghiệp;  

a.3. Hàng năm, bố trí đảm bảo nguồn lực hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm theo 
các chính sách thành phố đã ban hành; đổi mới phương thức hỗ trợ nguồn lực đầu tư 
theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hỗ trợ dạy nghề 
và giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là các đối tượng ưu tiên; 

a.4. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhanh Dự án 
Trung tâm Giới thiệu việc làm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; tiếp tục tổ chức 
tốt Chợ việc làm định kỳ; 

a.5. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động đảm bảo thu thập, cung cấp 
thông tin thị trường lao động kịp thời và phục vụ dự báo cung - cầu lao động. 

b) Về dạy nghề 
b.1. Trên cơ sở rà soát lại các cơ sở dạy nghề công lập để đầu tư có trọng tâm, 

trọng điểm nhằm đảm bảo điều kiện dạy và học, gắn lý thuyết với thực hành; tăng quy 
mô tuyển sinh đi đôi với nâng cao chất lượng dạy nghề, đào tạo lực lượng lao động có 
kỹ năng nghề và phẩm chất, đạo đức tốt; 

b.2. Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bao gồm đào tạo theo ba cấp trình độ: cao 
đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề; bồi dưỡng kèm cặp, truyền nghề, đào tạo bổ 
sung; đào tạo tại chỗ, đào tạo lưu động; vừa đào tạo lao động kỹ thuật trình độ cao, vừa 
bồi dưỡng tay nghề cho lao động phổ thông; 
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b.3. Phát triển lực lượng lao động qua đào tạo nghề, cần chú ý đến nhóm đối tượng 
thanh niên, lao động khu vực di dời, giải toả, vùng nông thôn có khả năng đáp ứng nhu 
cầu đa dạng của thị trường lao động; 

b.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề theo 
hướng chuẩn hoá, đảm bảo trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và kỹ năng sư phạm; 

b.5. Củng cố và tăng cường công tác quản lý nhà nước về dạy nghề cấp thành phố 
và quận, huyện. Quản lý tốt việc đăng ký, tổ chức hoạt động dạy nghề; tăng cường 
công tác kiểm tra, hướng dẫn, kiểm soát chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề. 

3. Các giải pháp thực hiện 
a) Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
a.1. Công tác tuyên truyền cần tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và 

ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp và của toàn xã hội về vấn đề lao động và 
việc làm trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước; xác 
định giải quyết việc làm là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp, của toàn xã hội 
và mỗi người dân. Cần làm cho mọi người hiểu rõ: Mọi hoạt động lao động tạo ra 
nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm, khắc phục 
tâm lý chỉ muốn vào làm việc trong khu vực nhà nước và ỷ lại vào nhà nước; 

a.2. Các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể từ cấp thành phố đến cấp cơ sở, các cơ quan 
thông tin đại chúng, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các nhà tuyển dụng 
và các cơ sở dạy nghề cùng thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận 
thức của mỗi người dân, đặc biệt là thanh niên, về hướng nghiệp, lựa chọn nghề nghiệp, 
học nghề, tham gia lao động; 

a.3. Tiếp tục phát động thi đua, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình 
tiên tiến, các tấm gương vượt khó thành đạt trong học nghề, dạy nghề và trong lao động 
sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm. 

b) Phát triển kinh tế để tạo việc làm 
b.1. Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Nhà nước về đầu tư và 

phát triển kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo cơ chế thuận lợi và môi trường 
đầu tư thông thoáng để thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển kinh tế thành 
phố, tạo ra nhiều việc làm mới;  

b.2. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế của thành phố 
đã ban hành; 

b.3. Khuyến khích thành lập doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để tạo 
thêm nhiều chỗ làm mới. 

c) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, chính sách liên quan đến dạy 
nghề, giải quyết việc làm của thành phố 
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c.1. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm định kỳ hàng năm và có biện pháp đẩy 
mạnh việc thực hiện các đề án, chính sách đã được UBND thành phố ban hành: Quyết 
định số 142/2005/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 về giải quyết việc làm cho người trong 
độ tuổi lao động của thành phố; Quyết định số 178/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 
về củng cố và nâng cao năng lực đào tạo nghề đến năm 2010; Quyết định số 
65/2005/QĐ-UB ngày 24/5/2005 về hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, 
ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả trên 
địa bàn thành phố; Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 11/4/2006 về tổ chức Chợ 
việc làm định kỳ trên địa bàn thành phố; Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 
27/6/2006 về chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp nhận lao 
động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm; Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 
14/02/2007 về đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động dạy nghề trên địa bàn thành phố đến 
năm 2010. 

Chú trọng việc lồng ghép nội dung các đề án trong quá trình thực hiện để đảm bảo 
hiệu quả cao; 

c.2. Có chính sách khuyến khích phát triển đối với các đơn vị có chức năng chính 
là dạy nghề; đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở dạy 
nghề từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn đầu tư của các bộ, ngành 
Trung ương để xây dựng cho một số cơ sở dạy nghề trọng điểm; 

c.3. Đảm bảo đủ nguồn tài chính để thực hiện các đề án, chính sách của thành phố 
đã ban hành.   

d) Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề và giới thiệu việc làm 
d.1. Về hệ thống dạy nghề 
d.1.1. Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 

2020, xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề đảm bảo yêu cầu đào tạo cân đối 
về ngành nghề, trình độ, và phân bổ địa bàn tạo thuận lợi cho việc phân luồng học sinh 
học nghề trên địa bàn thành phố. Quy hoạch theo hướng không chỉ phục vụ nhu cầu 
đào tạo cho địa phương mà còn có vai trò trung tâm đào tạo của khu vực; 

d.1.2. Đầu tư trọng điểm xây dựng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thành trường 
nghề chất lượng cao. Thành lập Trung tâm Dạy nghề cấp thành phố trên cơ sở đầu tư 
nâng cấp Trung tâm Đào tạo nghề quận Liên Chiểu để thực hiện chức năng đào tạo 
nghề ngắn hạn cung ứng lao động cho Khu công nghiệp Hoà Khánh, Liên Chiểu, đồng 
thời đào tạo nghề cho người tàn tật, các đối tượng yếu thế khác. Xây dựng và nâng cao 
năng lực dạy nghề cho các Trung tâm Đào tạo nghề huyện Hoà Vang và quận Thanh 
Khê;  

d.1.3. Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án xã hội hóa hoạt động dạy nghề của thành 
phố; 
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d.1.4. Dạy nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động, thúc đẩy việc liên kết, hợp 
đồng giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp trong đào tạo, chú trọng khai thác trang 
thiết bị sẵn có và kết hợp với doanh nghiệp để khai thác tiềm năng, thế mạnh về công 
nghệ và chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nhanh với công 
nghệ sản xuất tiên tiến, thuần thục các kỹ năng nghề khi còn học tại trường; 

d.1.5. Phối hợp với Đại học Đà Nẵng xúc tiến thành lập cơ sở đào tạo sư phạm kỹ 
thuật để đảm bảo việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề cho thành phố và khu 
vực. 

d.2. Về hệ thống giới thiệu việc làm 
d.2.1. Đồng thời với việc quy hoạch hệ thống dạy nghề, tiến hành quy hoạch, tổ 

chức, sắp xếp lại hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm công lập, tăng cường hoạt động 
thu thập, cung cấp thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm;  

d.2.2. Đẩy nhanh việc triển khai Dự án Trung tâm Giới thiệu việc làm vùng kinh 
tế trọng điểm miền Trung gắn với các điểm giao dịch Chợ việc làm;  

d.2.3. Lập Dự án đầu tư nâng cao năng lực Chợ việc làm định kỳ theo chỉ đạo của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; bố trí địa điểm tổ chức Chợ việc làm ổn định 
và để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; 
mở thêm các điểm giao dịch việc làm vệ tinh; từng bước nâng số phiên giao dịch, tiến 
đến giao dịch thường xuyên;  

d.2.4. Tăng cường thu thập, cung cấp thông tin về tuyển dụng, nhu cầu việc làm, 
cơ sở dạy nghề, ngành nghề đào tạo trên địa bàn. Xây dựng hệ thống thông tin thị 
trường lao động trên mạng để trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến thị trường lao 
động giữa các doanh nghiệp, các cơ sở dạy nghề, người lao động và cơ quan quản lý. 

e) Thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ dạy nghề, học nghề và giải quyết 
việc làm 

e.1. Nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển đối với các đơn vị có 
chức năng chính là dạy nghề; đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị cho cơ sở dạy nghề từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn đầu tư 
của các bộ, ngành Trung ương để đầu tư cho một số cơ sở dạy nghề trọng điểm; 

e.2. Thực hiện chính sách khuyến khích đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn 
đối với giáo viên dạy nghề theo quy định của nhà nước. Hàng năm, ngân sách bố trí 
kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề. Việc 
bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên thực hiện theo cơ chế xoay vòng ít nhất 5 năm 
giáo viên được tham dự một khoá bồi dưỡng; 

e.3. Triển khai thực hiện cho vay với lãi suất ưu đãi đối với học sinh học nghề 
theo quy định của Chính phủ; 
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e.4. Triển khai Quỹ giải quyết việc làm cho người tàn tật để hỗ trợ lao động tàn 
tật học nghề, làm việc, hoà nhập cộng đồng, tạo thu nhập, nâng cao đời sống; ưu tiên 
hỗ trợ các cơ sở dạy nghề giải quyết việc làm tại chỗ cho người tàn tật; 

e.5. Nghiên cứu chính sách thu hút lao động ngoài thành phố, nhất là lao động có 
chất lượng cao, vào làm việc tại thành phố.  

g) Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề và giải 
quyết việc làm 

g.1. Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực dạy nghề, giải quyết việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 
các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện. Rà soát, sắp xếp lại đội 
ngũ cán bộ ở cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, phẩm chất đạo đức 
đối với đội ngũ cán bộ quản lý các trường và các Trung tâm dạy nghề;   

g.2. Đổi mới công tác giao chỉ tiêu kế hoạch và tuyển sinh nghề theo hướng: Công 
nhận chỉ tiêu tuyển sinh, đấu thầu chỉ tiêu tuyển sinh do ngân sách hỗ trợ, hợp đồng 
đào tạo theo địa chỉ/đơn đặt hàng; ưu tiên cho các cơ sở có đủ năng lực và đã ký được 
hợp đồng đào tạo với doanh nghiệp, nhà đầu tư; tăng chỉ tiêu dạy nghề dài hạn từ ngân 
sách. Đối với một số ngành nghề cần thiết, cần đào tạo đón đầu nhưng Trường Cao 
đẳng nghề Đà Nẵng chưa đủ điều kiện đáp ứng, thì thực hiện cơ chế đặt hàng đào tạo 
theo hợp đồng với các trường dạy nghề đủ điều kiện, kể cả các trường dạy nghề ngoài 
thành phố; 

g.3. Tích cực triển khai phân luồng, khuyến khích học sinh tốt nghiệp trung học 
cơ sở, trung học phổ thông học nghề; triển khai thực hiện liên thông giữa các trình độ 
theo qui định để tạo điều kiện cho người tốt nghiệp nghề có điều kiện tiếp tục học tập 
nâng cao trình độ; tăng dần chỉ tiêu tuyển sinh học nghề hàng năm là học sinh tốt nghiệp 
trung học cơ sở; 

g.4. Đổi mới, cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy; dạy nghề gắn 
với nhu cầu thị trường lao động, tăng cường việc liên kết với doanh nghiệp để khai thác 
tiềm năng thiết bị, công nghệ tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nhanh với công nghệ 
sản xuất tiên tiến, thuần thục các kỹ năng nghề khi còn học tại trường; 

g.5. Đổi mới phương thức hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn miễn phí. Thay đổi phương 
thức thực hiện chính sách hỗ trợ để đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách, bộ đội 
xuất ngũ, đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ di dời, giải toả, lao động có hộ khẩu tại Đà 
Nẵng theo hướng: chỉ hỗ trợ cho các cơ sở có năng lực đào tạo tốt, không phân biệt cơ 
sở công lập hay ngoài công lập; không phân bổ dàn đều cho các cơ sở; 

g.6. Rà soát các cơ sở dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm công lập của thành 
phố, trên cơ sở đó có phương án sắp xếp, tổ chức lại trên nguyên tắc đảm bảo chất 
lượng và hiệu quả hoạt động; kiên quyết giải thể các cơ sở hoạt động không có hiệu 
quả; 
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g.7. Đối với cơ sở ngoài công lập, căn cứ các quy định về đăng ký hoạt động dạy 
nghề để cấp đăng ký hoạt động dạy nghề một cách chặt chẽ, đảm bảo số lượng tuyển 
sinh đào tạo phù hợp với năng lực về cơ sở vật chất và đội ngũ giao viên. Đồng thời, 
tạo điều kiện thuận lợi trong việc thành lập, cấp giấy phép và hoạt động của các doanh 
nghiệp có hoạt động giới thiệu việc làm; 

g.8. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động dạy nghề trên địa bàn thành phố phù hợp 
với Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Dạy nghề; 

g.9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà 
nước trong hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm; 

g.10. Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác dự báo cung - cầu lao 
động để định hướng cho cơ sở dạy nghề về ngành nghề, trình độ đào tạo. Xây dựng cơ 
sở dữ liệu về lao động - việc làm trên địa bàn thành phố;  

g.11. Yêu cầu các ngành, địa phương khi xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và 
tổng kết đánh giá tình hình thực hiện phải phản ảnh chỉ tiêu lao động - việc làm và dự 
báo cung - cầu lao động, trên cơ sở đó có kế hoạch bảo đảm nhu cầu về lao động cho 
các kế hoạch, dự án phát triển của ngành, địa phương mình. 

4. Tiến độ thực hiện và chế độ báo cáo 
a) Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; lãnh đạo các 

cơ quan, đơn vị: 
a.1. Căn cứ Kế hoạch này xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của ngành, cơ 

quan, địa phương mình. Bản Kế hoạch gửi về UBND thành phố (qua Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội) trước ngày 30/9/2007 để tổng hợp, theo dõi. 

a.2.  Định kỳ 6 tháng (20/6), hàng năm (20/12) báo cáo tình hình thực hiện Kế 
hoạch cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND thành 
phố. 

b) Tháng 12 năm 2008: Tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch. 
c) Tháng 12 năm 2010: Tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
a) Chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực 

hiện Kế hoạch này và định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện cho UBND thành 
phố. 

b) Chủ trì, phối hợp với các các cơ quan liên quan lập kế hoạch và triển khai thực 
hiện rà soát các chính sách khuyến khích hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm 
hiện có của thành phố và đề xuất xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung; trình UBND 
thành phố trong tháng 11 năm 2007. 
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2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
a) Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho 

UBND thành phố phân bổ kinh phí theo chỉ tiêu kế hoạch của Trung ương bố trí hàng 
năm cho công tác dạy nghề, giải quyết việc làm của thành phố. 

b) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cân 
đối ngân sách hàng năm cho công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, trình UBND thành 
phố phê duyệt. 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ dự báo dài hạn 
cũng như ngắn hạn về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó có dự báo về 
nguồn nhân lực. 

d) Định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các 
doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội. 

3. Sở Tài chính 
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội bố trí và đảm bảo kinh phí sự nghiệp dạy nghề, giải quyết việc làm hàng năm; 
hướng dẫn, giám sát việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả. 

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất chính sách khuyến 
khích hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm. 

4. Sở Nội vụ: Đề xuất UBND thành phố về việc bổ sung cán bộ làm công tác quản 
lý nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề, giải quyết việc làm cho Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện; phối hợp rà 
soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác dạy nghề - lao động - việc làm ở cơ sở. Hoàn 
thành trong tháng 9 năm 2007. 

5. Sở Văn hoá - Thông tin: Chỉ đạo và định hướng công tác tuyên truyền về công 
tác dạy nghề, lao động, việc làm đối với các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố 
và các Phòng Văn hóa - Thể thao quận, huyện. 

6. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng, Trung tâm Xúc 
tiến đầu tư thành phố: Chủ động nắm bắt và cung cấp thông tin định kỳ hàng quí về 
nhu cầu lao động của các dự án đầu tư mới cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
để kịp thời chỉ đạo các cơ sở dạy nghề có kế hoạch đào tạo đáp ứng theo nhu cầu của 
nhà đầu tư. 

7. Các sở, ban, ngành: Theo nhiệm vụ đã được phân công, tổ chức thực hiện tốt 
các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhằm tạo ra nhiều chỗ làm mới; 
cung cấp thông tin dự báo nhu cầu lao động đối với các dự án mới, thông tin tổng hợp 
nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ngành 
cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp tổ chức đào tạo và hỗ trợ tuyển 
dụng lao động cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. 
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8. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 
a) Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch này, xây dựng và tổ 

chức triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm về dạy nghề, giải quyết việc làm của địa 
phương. 

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dạy nghề, lao động, việc làm trên 
địa bàn; đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về lao động, việc làm và học nghề 
đến người dân trên địa bàn. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dạy nghề, lao động, 
việc làm cấp quận, huyện và cơ sở; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp nhận 
lao động của địa phương vào làm việc tại doanh nghiệp. 

c) Chỉ đạo UBND các phường, xã thực hiện khảo sát, thống kê, báo cáo thông tin 
lao động, việc làm trên địa bàn, kể cả lao động thuộc diện thu hồi đất sản xuất, di dời, 
giải toả. 

9. Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng: Phối hợp với các 
ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền về các chính sách của Đảng và Nhà nước về 
dạy nghề, lao động, việc làm; những tấm gương điển hình trong học nghề, dạy nghề, 
giải quyết việc làm, tự tạo việc làm và trong lao động sản xuất, kinh doanh; xây dựng 
các chuyên mục thường xuyên về dạy nghề, lao động, việc làm. 

10. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng: Phối hợp với 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, các hội, đoàn thể chỉ 
đạo các Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
các hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, vay vốn đối với đối tượng 
thuộc diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả. 

11. Đề nghị các tổ chức chính trị, các hội, đoàn thể: Tham gia thực hiện và 
giám sát việc thực hiện kế hoạch ở các cấp. Tổ chức tuyên truyền cho hội viên của 
mình về công tác dạy nghề, lao động, việc làm; vận động hội viên tự tạo việc làm cho 
mình và tạo việc làm cho người khác. 

12. Các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động: Tích cực 
tham gia thực hiện các chương trình, đề án về dạy nghề, giải quyết và ổn định việc làm, 
nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động; chấp hành nghiêm chế độ khai 
trình, báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động theo qui định của 
pháp luật. 

13. Các cơ sở dạy nghề: Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về 
dạy nghề, Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động dạy nghề trên địa bàn thành phố, đồng 
thời tuân thủ các quy định về hoạt động dạy nghề, thực hiện các biện pháp nâng cao 
chất lượng dạy nghề.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch 
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UBND các quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số: 45/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 03 tháng 8 năm 2007                 

             
QUYẾT ĐỊNH  

V/v Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính 
__________________________ 

 
 
 

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

Căn cứ Thông tư 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 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 về phí và lệ phí; 

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

Căn cứ Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 9 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, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Đối tượng nộp lệ phí địa chính: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết 

các công việc về địa chính. 
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Điều 2. Mức thu lệ phí địa chính quy định như sau: 
 

Mức thu                                                                                          
Số 
TT 

 
Nội dung thu lệ phí  

 
Đơn vị tính Cá nhân,      

  hộ gia đình 
Tổ  

chức  

I 
 

Địa bàn quận 
 

   

1 Cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. đồng/giấy 25.000 100.000 

2 Chứng nhận đăng ký biến động về 
đất đai. đồng/lần 15.000 20.000 

3 Trích lục bản đồ địa chính, văn 
bản, số liệu hồ sơ địa chính. đồng/lần 10.000 20.000 

4 
Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất; xác nhận tính 
pháp lý của giấy tờ nhà đất. 

đồng/lần 20.000 20.000 

II 
 

Địa bàn huyện 
 

   

1 Cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. đồng/giấy 12.500 100.000 

2 Chứng nhận đăng ký biến động về 
đất đai. đồng/lần 7.500 20.000 

3 Trích lục bản đồ địa chính, văn 
bản, số liệu hồ sơ địa chính. đồng/lần 5.000 20.000 

4 
Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất; xác nhận tính 
pháp lý của giấy tờ nhà đất. 

đồng/lần 10.000 20.000 

 
 

Điều 3.  
1. Cơ quan thu lệ phí: Cơ quan có chức năng, nhiệm vụ trong việc giải quyết các 

công việc về địa chính và quản lý hồ sơ, tài liệu về địa chính, gồm: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường.  
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố. 
- Phòng Tài nguyên Môi trường quận, huyện.  
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện. 
2. Thu, nộp lệ phí: Cơ quan thu lệ phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính và Thông tư 
45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính. 
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3. Quản lý và sử dụng tiền thu lệ phí địa chính: 
a) Đối với đơn vị thuộc UBND thành phố:  
- Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 60% trên số thu để chi phí phục vụ cho công 

tác thu.   
- Số lệ phí còn lại (40%) nộp vào ngân sách thành phố.  
b) Đối với đơn vị thuộc UBND quận: 
- Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 70% trên số thu để chi phí phục vụ cho công 

tác thu.   
- Số lệ phí còn lại (30%) nộp vào ngân sách quận. 
c) Đối với đơn vị thuộc UBND huyện: 
- Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 90% trên số thu để chi phí phục vụ cho công 

tác thu.   
- Số lệ phí còn lại (10%) nộp vào ngân sách huyện. 
Điều 4. Sở Tài chính chủ trì và phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Sở 

Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân 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, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số: 46/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 03 tháng 8 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH  
V/v Quy định mức thu, quản lý  

và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
__________________________ 

 
 

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

Căn cứ Thông tư 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 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 về phí và lệ phí; 

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

Căn cứ Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 9 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, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Đối tượng nộp phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: 
Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp. 
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Điều 2. Mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp quy định 
như sau: 

 

STT Nội dung thu phí Mức thu (đồng) 

1 Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp (cấp lần đầu). 2.000.000 

2 Gia hạn thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp. 1.000.000 

 

Điều 3.  
1. Cơ quan thu phí: Sở Công nghiệp thành phố. 
2. Thu, nộp phí: Cơ quan thu phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính và Thông tư 
45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính. 

3. Quản lý và sử dụng tiền thu phí:  
+ Cơ quan thu phí được trích để lại 70% trên số thu để chi phí phục vụ công tác 

thu.   
+ Số phí còn lại (30%) nộp vào ngân sách thành phố.  
Điều 4. Sở Tài chính chủ trì và phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Sở 

Công nghiệp thành phố hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Công nghiệp; 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, Uỷ 
ban nhân dân các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 
 
 
 
 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số: 47/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 03  tháng 8 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

V/v Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu 
_________________________ 

 
 
 

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

Căn cứ Thông tư 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 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 về phí và lệ phí; 

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

Căn cứ Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 9 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, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1.  
1. Đối tượng nộp phí thẩm định kết quả đấu thầu: Chủ đầu tư hoặc chủ dự án (bên 

mời thầu). 
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2. Phí thẩm định kết quả đấu thầu không áp dụng đối với trường hợp  những gói 
thầu do thủ trưởng đơn vị trực tiếp thực hiện việc đầu tư, mua sắm và phê duyệt kết 
quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo thẩm định của bộ phận giúp việc có liên quan trong 
đơn vị.   

Điều 2. Mức thu phí thẩm định kết quả đấu thầu quy định như sau: 
0,03% (Không phẩy không ba phần trăm) trên giá trị gói thầu và số tiền thu tối đa 

không quá 30 triệu đồng /01 gói thầu. 
Điều 3.  
1. Cơ quan thu phí: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. 
2. Thu, nộp phí: Cơ quan thu phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính và Thông tư 
45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính. 

3. Quản lý và sử dụng tiền thu phí:  
+ Cơ quan thu phí được trích để lại 20% trên số thu để chi phí phục vụ công tác 

thu.   
+ Số phí còn lại (80%) nộp vào ngân sách thành phố.  
Điều 4. Sở Tài chính chủ trì và phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thành phố hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư; 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, 
Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số: 17/2007/CT-UBND            Đà Nẵng, ngày 14 tháng 8 năm 2007 
  

CHỈ THỊ 
Về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 
Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 

2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn 
giao thông và ùn tắc giao thông, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của 
Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông, các cấp, các ngành, đoàn thể và các địa phương trong toàn thành phố 
đã có nhiều cố gắng thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự 
đô thị, do vậy trong 4 năm liên tục đã kiềm chế được tỷ lệ tăng tai nạn giao thông, 
không để xảy ra ùn tắc giao thông. Năm 2006, số vụ tai nạn giao thông giảm 14 vụ 
(8,04%), số người chết giảm 10 người (7,09%), số người bị thương giảm 63 người 
(36%) so với năm 2005.  

 Tuy nhiên, kết quả đạt được còn chưa vững chắc và chưa đồng đều, tình hình trật 
tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, số người chết vì tai nạn giao thông vẫn 
còn ở mức cao, bình quân mỗi tháng gần 11 người chết. Năm 2006, xảy ra 160 vụ tai 
nạn giao thông làm chết 131 người, làm bị thương 112 người, và chỉ trong 3 tháng đầu 
năm 2007 trên địa bàn thành phố đã có 41 người chết vì tai nạn giao thông. Đây là vấn 
đề xã hội rất bức xúc, nhất là thời điểm hiện nay thành phố Đà Nẵng đang tập trung 
dồn sức lập lại trật tự kỷ cương đô thị với mục tiêu phấn đấu là thành phố xanh, sạch, 
đẹp, an toàn và văn minh. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được thời gian qua trong công 
tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đồng thời thực hiện 
Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về 
chỉ tiêu giảm số thiệt hại về người do tai nạn giao thông năm 2007 và Thông báo số 
05/TB-VPCP ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của 
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị An toàn giao thông toàn 
quốc năm 2006, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị như sau: 

1. Thiết lập trật tự, kỷ cương xã hội trên lĩnh vực an toàn giao thông và trật tự đô 
thị là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, 
chính quyền giữ vai trò quyết định hàng đầu, coi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính thường 
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xuyên, lâu dài. Vì vậy, các cấp uỷ Đảng, chính quyền phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, 
sử dụng đồng bộ các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động của 
các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, tạo thành phong trào “Toàn 
dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”.  

Từ năm 2007 đến năm 2010, thành phố Đà Nẵng phải phấn đấu thực hiện đạt mục 
tiêu: mỗi năm giảm tối thiểu 10% tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và bị 
thương. 

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2006 
của Uỷ ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông đường thuỷ nội địa. Chấn chỉnh công tác quản lý của chính quyền địa phương 
các cấp đối với phương tiện giao thông thuỷ, các bến đò, bến tập kết cát, sạn; kiên 
quyết xử lý các điểm khai thác cát, sạn trái phép trên các tuyến sông.  

3. Các công trình đường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo trên địa bàn 
thành phố do Sở Giao thông Công chính hoặc Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ đều phải 
thực hiện việc thẩm định đối với nội dung an toàn giao thông của công trình đường bộ 
đó. Công trình đường bộ đang khai thác, đơn vị quản lý đường bộ có trách nhiệm theo 
dõi, lập hồ sơ tai nạn giao thông, khi phát hiện khu vực nguy hiểm thường xảy ra tai 
nạn giao thông (điểm đen) phải khẩn trương báo cáo cơ quan cấp trên để thực hiện 
thẩm định an toàn nhằm xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời. 

4. Đối với các phương tiện giao thông bị tạm giữ, nếu đã hết thời hạn tạm giữ mà 
người có hành vi vi phạm hành chính hoặc chủ sở hữu không đến giải quyết để nhận 
lại phương tiện thì người có thẩm quyền tịch thu phải ra quyết định tịch thu theo đúng 
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 của 
Chính phủ Quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính và 
các quy định pháp luật có liên quan. 

5. Các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy 
định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, coi đây là 
biện pháp hữu hiệu trước mắt để giảm thiểu tai nạn giao thông. Tiếp tục thực hiện các 
biện pháp mạnh như: tạm giữ hoặc tịch thu phương tiện vi phạm và các biện pháp khác 
theo quy định của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ đối với các nhóm lỗi dễ gây tai nạn giao thông như: điều khiển xe chạy quá 
tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép; đi 
ngược chiều của đường một chiều; không có giấy phép lái xe; chở quá số người trên 
xe theo quy định; người điều khiển, người ngồi trên môtô, xe gắn máy không đội mũ 
bảo hiểm khi đi trên đường quy định phải đội mũ bảo hiểm... 
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Thông báo công khai người bị xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao 
thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo về xã, phường, cơ quan, 
đơn vị, trường học để có biện pháp quản lý, giáo dục. 

Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp vào việc xử lý vi phạm của lực lượng Công 
an và lực lượng Thanh tra giao thông. 

6. Các sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, 
đoàn viên, học sinh, sinh viên và nhân dân, coi đây là biện pháp cơ bản, lâu dài để thiết 
lập trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Trước mắt, trong năm 
2007 công tác tuyên truyền phải tập trung tạo được dư luận xã hội hưởng ứng phong 
trào “Nói không với vi phạm trật tự an toàn giao thông”, coi hành vi vi phạm trật tự an 
toàn giao thông như hành vi vi phạm đạo đức và tiêu chuẩn con người mới. Cần tạo 
nếp sống văn minh, coi trọng trật tự kỷ cương, phép nước, trong đó không vi phạm trật 
tự an toàn giao thông trở thành nếp nghĩ và hành động của mỗi người dân. 

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính 
trị - xã hội, quân nhân, sinh viên, học sinh, phải gương mẫu chấp hành pháp luật về 
giao thông; đồng thời, nhắc nhở người thân trong gia đình cùng chấp hành. Các cơ 
quan, đơn vị đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào nội 
quy, quy chế của đơn vị và tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công 
chức và quân nhân hàng năm tại cơ quan, đơn vị mình. Nếu cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, 
trường học… có cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thì người đứng 
đầu phải có trách nhiệm xử lý theo nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.  

7. Ban An toàn giao thông các cấp 

a) Năm 2007, kiện toàn Ban An toàn giao thông các cấp từ thành phố đến quận, 
huyện, phường, xã phân công rõ trách nhiệm của các thành viên trong Ban An toàn 
giao thông. Chủ tịch UBND quận, huyện phải là Trưởng ban An toàn giao thông quận, 
huyện và chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND thành phố nếu để gia tăng số vụ, số 
thiệt hại về người do tai nạn giao thông gây ra trên địa bàn quản lý và có cá nhân vi 
phạm nghiêm trọng pháp luật về trật tự an toàn giao thông.  

Giao Ban An toàn giao thông quận, huyện tổ chức vận động người đi đò mặc áo 
phao. Đối với học sinh đi đò qua sông bắt buộc phải mặc áo phao. 

b) Định kỳ hàng tuần, Ban An toàn giao thông các cấp tổ chức họp giao ban và 
kiểm tra tình hình thực tế để kịp thời giải quyết các điểm nóng về trật tự an toàn giao 
thông, trật tự đô thị. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và hàng năm, Ban An toàn giao 
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thông các cấp phải tiến hành kiểm điểm về tình hình an toàn giao thông và đề ra biện 
pháp khắc phục kịp thời. 

8. Giao Công an thành phố  

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Công chính, Thường trực Ban An toàn 
giao thông thành phố xây dựng kế hoạch giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn 
thành phố từ nay đến năm 2010, trình UBND thành phố phê duyệt trong tháng 6 năm 
2007.  

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Công an quận, huyện, 
phường, xã nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý 
nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Mở các đợt cao điểm 
kiểm tra theo chuyên đề đối với người điều khiển môtô, ôtô tải, ôtô khách, xe taxi hoạt 
động trên địa bàn thành phố. Kiên quyết ngăn chặn tình trạng phát sinh một số tổ chức, 
cá nhân tự lập điểm đón, trả khách (bến cóc); tình trạng xe khách chạy tuỳ tiện, lòng 
vòng đón, trả khách ngoài bến (xe dù) trên tuyến Quốc lộ 1A; đồng thời, không để xe 
quá niên hạn, xe không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật lưu thông trên đường. Hết năm 
2007, chấm dứt tình trạng phương tiện giao thông không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn 
vẫn hoạt động.  

c) Sử dụng thiết bị kỹ thuật ghi hình về các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao 
thông của người điều khiển phương tiện giao thông để phục vụ công tác quản lý và làm 
cơ sở cho việc xử lý vi phạm; tiến hành khảo sát, trình UBND thành phố tổ chức lắp 
đặt thiết bị ghi hình tại một số "điểm nóng" về giao thông. 

d) Thường xuyên thông báo các đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn 
giao thông cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học để theo dõi và có biện pháp 
quản lý, giáo dục; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế 
hoạch liên ngành trong việc tuyên truyền, giáo dục và xây dựng trường học an toàn 
giao thông. 

e) Trên cơ sở chấn chỉnh công tác điều tra, xử lý tai nạn giao thông theo tinh thần 
khẩn trương, chính xác, đúng nguyên tắc, trình tự và thủ tục pháp luật, định kỳ 6 tháng 
một lần chủ trì tổ chức làm việc với Sở Giao thông Công chính và các cơ quan chức 
năng có liên quan đánh giá nguyên nhân và đề xuất UBND thành phố các giải pháp, 
biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông mang tính thiết thực, hiệu quả. 

9. Giao Sở Giao thông Công chính 

a) Chủ trì phối hợp Công an thành phố triển khai thực hiện Dự án hệ thống đèn 
tín hiệu và điều khiển giao thông trên địa bàn thành phố.  
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b) Chủ trì phối hợp với Công an thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện 
tiếp tục khảo sát trình Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung quy định bắt buộc đội mũ 
bảo hiểm đối với người ngồi trên môtô, xe gắn máy, xe máy điện khi tham gia giao 
thông trên một số tuyến đường, nhất là các đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn 
giao thông. 

c) Chủ trì phối hợp với UBND quận, huyện, phường, xã tổ chức đăng ký, đăng 
kiểm phương tiện và mở các lớp đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ lái 
phương tiện, giấy chứng nhận học tập pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa cho 
người lái phương tiện. Đến hết năm 2007, chấm dứt tình trạng phương tiện đường thuỷ 
không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn nhưng vẫn hoạt động; đảm bảo đạt 100% số người 
điều khiển phương tiện đường sông có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.  

d) Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông Công chính 

- Phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông đường 
thuỷ thường xuyên kiểm tra bảo đảm an toàn tại các bến đò; kiên quyết đình chỉ, lưu 
giữ phương tiện không bảo đảm về điều kiện hoạt động và an toàn theo quy định, kiên 
quyết xử lý các hành vi chở khách vượt quá sức chở của phương tiện, không trang bị 
hoặc trang bị không đầy đủ dụng cụ cứu sinh theo quy định.  

 - Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Trật tự tiếp 
tục triển khai thực hiện nghiêm và có hiệu quả Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02 
tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải 
khách liên tỉnh bằng ôtô; cần tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng “xe dù”, “bến 
cóc” tái phát tại một số điểm nóng trên địa bàn thành phố. 

đ) Chỉ đạo các Trường dạy lái xe và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng 
tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, cấp giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn; 
tăng cường công tác kiểm định kỹ thuật đối với các phương tiện cơ giới đường bộ, 
đường thuỷ theo các tiêu chuẩn quy định. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, 
nghiêm cấm xe công nông (trừ xe máy kéo nhỏ) tham gia giao thông trên địa bàn thành 
phố. 

e) Chậm nhất vào ngày 25 tháng 12 hàng năm, thống kê tình hình tai nạn giao 
thông và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường, 
xây dựng kế hoạch kinh phí tổ chức giao thông và biện pháp xóa “điểm đen” để chống 
ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông, trình UBND thành phố phê duyệt. Cho 
phép Sở Giao thông Công chính được phân luồng tạm thời các phương tiện giao thông 
hoạt động trên các tuyến đường thuộc thành phố quản lý trong các trường hợp cần thiết 
để bảo đảm an toàn giao thông. 
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10. Sở Văn hóa Thông tin và Sở Tư Pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan thông 
tin đại chúng xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, biên soạn tài liệu tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền cổ động trực quan, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao 
thông trong nhân dân. 

11. Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật 
về trật tự an toàn giao thông phù hợp với từng cấp học, bậc học, đặc biệt chú trọng giáo 
dục cho học sinh, sinh viên về ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn giao 
thông, coi trọng trật tự kỷ cương, tạo thói quen trong việc thực hiện nếp sống văn minh 
đô thị; chỉ đạo các trường có biện pháp thiết thực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 
xung quanh khu vực trường học, chấm dứt tình trạng buôn bán, giữ xe trên vỉa hè, để 
xe dưới lòng đường gây mất trật tự và ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ tan 
họ; không cho phép học sinh phổ thông chưa đủ tuổi quy định đi học bằng xe môtô, xe 
máy; xử lý nghiêm học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

12. Sở Tài chính có trách nhiệm cấp kịp thời kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài 
chính và quy định của UBND thành phố để các đơn vị triển khai hoạt động; dành nguồn 
kinh phí này để bồi dưỡng, khen thưởng và mua sắm phương tiện, thiết bị cho lực lượng 
Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông công chính, Thanh niên Xung kích và các 
lực lượng trực tiếp tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, sử dụng kinh 
phí để lại ngân sách thành phố ưu tiên đầu tư cho công tác xóa “điểm đen”. 

13. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã  

a) Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định của UBND thành phố 
về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường 
thuộc địa bàn thành phố, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị; đồng thời, 
thực hiện các biện pháp để bảo đảm đường thông, hè thoáng, quản lý tốt trật tự vỉa hè 
đường phố, không để phát sinh chợ tạm, chợ cóc và các hoạt động khác lấn chiếm vỉa 
hè, lòng đường trái phép gây cản trở giao thông và làm mất trật tự mỹ quan thành phố.  

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương và phối hợp với lực lượng Công 
an để triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông như: tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát, 
xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn giao thông và các hành vi lấn chiếm, sử dụng 
trái phép các công trình giao thông công cộng. 

c) Quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông và thực hiện các biện pháp bảo 
đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn quản lý.  
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14. Đề nghị Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Đài Phát thanh  
Truyền hình Đà Nẵng và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố tăng 
cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức đến mọi tầng lớp nhân 
dân các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kịp thời đưa tin các điển 
hình tốt và các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông để động 
viên, rút kinh nghiệm, công khai phê phán hành vi coi thường pháp luật, coi thường 
tính mạng người khác để xây dựng phong trào toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn 
giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.  

15. Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn 
đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo kết quả thực 
hiện về UBND thành phố. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị, nếu có những vướng mắc, phát sinh, 
các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ban An toàn giao thông thành 
phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã các cơ quan, 
đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 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 
________________________________________________ 

Số:18/2007/CT-UBND     Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8 năm 2007 
  

 
CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn khai thác trái phép, phá 
hoại các tuyến cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
Mạng lưới viễn thông là tài sản, huyết mạch thông tin quốc gia, công cụ phục vụ 

cho sự chỉ đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước, phương tiện thông tin liên lạc 
không thể thiếu đối với mọi tổ chức, cá nhân trong đời sống và hoạt động phát triển 
kinh tế - xã hội. Trong thời gian qua, tình trạng khai thác trái phép, phá hoại các tuyến 
cáp viễn thông đã xảy ra ở một số địa phương, đặc biệt hiện nay hầu hết lưu lượng viễn 
thông (điện thoại, Internet, dữ liệu) quốc tế của Việt Nam được truyền dẫn qua Tuyến 
cáp quang biển quốc tế SMW3 (có trạm cập bờ tại Hoà Hải - Đà Nẵng) và nếu tuyến 
cáp quang trên bị xâm hại thì Việt Nam có nguy cơ bị cách ly liên lạc với thế giới. Để 
bảo đảm an toàn cho các tuyến cáp viễn thông nói chung và tuyến cáp viễn thông ngầm 
trên biển nói riêng trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ thị: 

1. Cáp viễn thông nói chung và cáp viễn thông ngầm trên biển nói riêng là tài sản 
quốc gia. Mọi tổ chức, cá nhân phải có nghĩa vụ bảo vệ. Nghiêm cấm khai thác trái 
phép, phá hoại dưới bất kỳ hình thức nào. 

2. Sở Bưu chính, Viễn thông 
a) Chủ trì, phối hợp với các Sở: Văn hóa - Thông tin, Thương mại, Tài nguyên và 

Môi trường, Thuỷ sản – Nông lâm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân 
sự thành phố, UBND các quận huyện, Đài Phát thanh - Truyền hình và Đài Thông tin 
Duyên hải Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là 
ngư dân về tầm quan trọng và nghĩa vụ phải bảo vệ đối với các tuyến cáp viễn thông. 

b) Làm đầu mối tiếp nhận thông tin việc khai thác trái phép, phá hoại các tuyến 
cáp viễn thông trên địa bàn thành phố, yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố 
triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, đồng thời phối hợp trong 
công tác kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại. 

3. Sở Thủy sản - Nông lâm  
Kết hợp công tác quản lý hoạt động đánh bắt hải sản với việc tuyên truyền cho 

ngư dân về tầm quan trọng và nghĩa vụ phải bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm trên 
biển. 

4. Sở Tài Nguyên và Môi trường 
Tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản 
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nhằm hạn chế việc lợi dụng hoạt động trên để dò tìm, khai thác trái phép, phá hoại các 
tuyến cáp viễn thông. 

5. Sở Thương mại 
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Bưu chính, Viễn thông, 

Công an thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện, xử lý việc buôn bán, 
vận chuyển, tàng trữ, sử dụng phế liệu cáp viễn thông có nguồn gốc từ khai thác trái 
phép. 

6. Công an thành phố 
a) Chủ trì triển khai công tác nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, 

điều tra và xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép, phá hoại công trình viễn thông, 
các tuyến cáp viễn thông trên địa bàn thành phố; 

b) Yêu cầu và hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố xây 
dựng các phương án bảo vệ công trình viễn thông, các tuyến cáp viễn thông.  

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 
Chỉ đạo các UBND xã, phường và các đơn vị, đoàn thể trực thuộc tăng cường 

phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác bảo vệ công trình viễn thông, các 
tuyến cáp viễn thông; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về tầm 
quan trọng của các tuyến cáp viễn thông, trách nhiệm phải bảo vệ. 

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố 
Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động của tàu, thuyền trên vùng biển có 

tuyến cáp viễn thông ngầm, đặc biệt đối với tuyến cáp quang; xử phạt nghiêm theo quy 
định đối với việc khai thác, vận chuyển phế liệu cáp viễn thông có nguồn gốc từ khai 
thác trái phép; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ngư dân hiểu được tầm quan trọng 
của việc bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển, mức độ nguy hiểm, nghiêm 
trọng của hành vi khai thác trái phép, phá hoại.  

9. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố 
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ công trình viễn thông, các 

tuyến cáp viễn thông, đặc biệt là việc bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển 
cho cán bộ, chiến sĩ thuộc phạm vi quản lý và nhân dân trên địa bàn. 

10. Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng 
Kết hợp trong việc phát sóng hằng ngày, thông báo cho ngư dân biết về việc bảo 

vệ và nghiêm cấm các hành vi khai thác trái phép, phá hoại các tuyến cáp viễn thông 
ngầm trên biển và nội dung của Chỉ thị này. 

11. Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng 
a) Ưu tiên bố trí thời lượng phù hợp để đăng tải kịp thời, chính xác thông tin về 

những hành vi khai thác trái phép, phá hoại các tuyến cáp viễn thông và việc xử lý đối 
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với những hành vi đó; 
b) Tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của công trình viễn thông, 

các tuyến cáp viễn thông, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ, tố giác các hành vi vi phạm, báo 
cáo kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần bảo vệ an ninh thông tin 
trên địa bàn. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở: Bưu chính, Viễn thông, Văn 

hóa - Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Thương mại, Thuỷ sản – Nông lâm, Chỉ 
huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Chủ 
tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình, Trưởng Đài 
Thông tin Duyên hải Đà Nẵng, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc 
thực hiện./. 

 
 
 
 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 19/2007/CT-UBND Đà Nẵng, ngày 29  tháng 7 năm 2007 
 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 
2005 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2006, ngày 22 tháng 9 năm 2006 Chính 
phủ ban hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; quyền tác giả, quyền liên 
quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và 
việc bảo hộ các quyền đó. Để các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ được 
thực hiện một cách hiệu quả, đồng thời  nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với 
công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng chỉ thị:    

1. Sở Khoa học và Công nghệ: 
 
a) Chủ trì, phối hợp với các các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến nội dung Luật Sở hữu trí tuệ. 
b) Tổ chức hệ thống quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn thành 

phố và thực hiện các biện pháp đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống đó.  
Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các 

quy định của thành phố, các chương trình hành động, đề án chung về bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ, phù hợp với chính sách, pháp luật của nhà nước. 

Tham mưu các nội dung đàm phán, ký kết hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ và 
sở hữu công nghiệp, đồng thời tham mưu xử lý các vấn đề tranh chấp tại địa bàn thành 
phố liên quan đến sở hữu trí tuệ trong quan hệ quốc tế. 

 
c) Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và 5 năm về bảo vệ quyền sở hữu 

công nghiệp trên địa bàn thành phố; tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế 
hoạch hoạt động sở hữu trí tuệ của các ngành, UBND các quận, huyện, tổng hợp chung 
tình hình vi phạm quyền và hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ và báo cáo UBND 
thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.  

 
d) Phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Văn hoá Thông tin, tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức, chính sách, pháp luật về sở hữu công nghiệp.  
 
Phối hợp với các tổ chức xã hội thực hiện các biện pháp đẩy mạnh phong trào 

thi đua sáng tạo và hoạt động sở hữu công nghiệp. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Quy%E1%BB%81n_t%C3%A1c_gi%E1%BA%A3
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Quy%E1%BB%81n_li%C3%AAn_quan_%C4%91%E1%BA%BFn_quy%E1%BB%81n_t%C3%A1c_gi%E1%BA%A3&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Quy%E1%BB%81n_li%C3%AAn_quan_%C4%91%E1%BA%BFn_quy%E1%BB%81n_t%C3%A1c_gi%E1%BA%A3&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Quy%E1%BB%81n_s%E1%BB%9F_h%E1%BB%AFu_c%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%E1%BB%91ng_c%C3%A2y_tr%E1%BB%93ng&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3o_h%E1%BB%99&action=edit
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e) Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân về các thủ tục xác lập, bảo hộ quyền 
sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, nước ngoài theo quy định; quản lý sử dụng nhãn sản 
phẩm hàng hoá, tên thương mại của tổ chức, cá nhân theo quy định. 

 
h) Thực hiện việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và xử lý vi phạm hành chính 

về quyền sở hữu công nghiệp theo quy định. Phối hợp với Sở Thương mại, Công an 
thành phố, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng trong triển khai hoạt động bảo vệ quyền; 
kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo về sở hữu công nghiệp trên địa bàn thành phố. 

 
i) Phối hợp với các Sở Thuỷ sản - Nông lâm, Sở Công nghiệp xác định các loại 

đặc sản, đặc tính của sản phẩm, quy trình sản xuất của các đặc sản mang chỉ dẫn địa 
lý thuộc phạm vi quản lý của thành phố, để các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm 
mang chỉ dẫn địa lý, hoặc UBND các quận, huyện nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền 
đăng ký chỉ dẫn địa lý. Quản lý đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước 
của thành phố và chỉ dẫn địa lý thuộc thành phố. 

 
2. Sở Văn hoá thông tin:  
 
a) Giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả,  quyền 

liên quan theo đúng quy định của nhà nước và các văn bản, chính sách pháp luật về sở 
hữu trí tuệ. Phối hợp với các ngành và UBND các quận, huyện trong hoạt động bảo hộ 
quyền tác giả, quyền liên quan. 

 
b) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về quyền 

tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn, tiếp nhận đơn đăng ký 
quyền tác giả, quyền liên quan; đơn cấp lại; đơn đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền 
tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan theo thẩm quyền và quy định pháp 
luật; chuyển Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật - Bộ Văn hóa Thông tin xem 
xét, giải quyết theo thẩm quyền.  

 
c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ 

chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan. Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm 
quyền các khiếu nại, tố cáo, vi phạm các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền 
liên quan trên địa bàn thành phố. 

 
d) Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 

bộ làm công tác quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; đội ngũ cán 
bộ thực hiện hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan. 

 
đ) Có trách nhiệm cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình bảo hộ quyền tác 

giả và quyền liên quan cho Sở Khoa học và Công nghệ, để tổng hợp báo cáo UBND 
thành phố. 
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3. Sở Thuỷ sản - Nông lâm: 
 
a) Chủ động phối hợp với các ngành, UBND các quận, huyện và xã, phường thi 

hành các biện pháp quản lý nhà nước về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng tại địa 
phương.  

 
b) Trực tiếp thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng; 

bảo đảm chính sách, chiến lược, văn bản pháp luật về bảo hộ quyền đối với giống cây 
trồng, phù hợp với các văn bản pháp luật chung về sở hữu trí tuệ. 

 
c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hộ quyền đối với giống cây 

trồng. Chủ động kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối 
với các hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng trên địa bàn thành phố. 

 
d) Ban hành văn bản theo thẩm quyền để hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các 

quy định của pháp luật, chế độ chính sách về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. 
 

          đ) Tổng kết, đánh giá tình hình vi phạm và chống xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ trong lĩnh vực giống cây trồng và có trách nhiệm cung cấp kịp thời các thông tin 
về tình hình bảo hộ quyền đối với cho Sở Khoa học và Công nghệ, để tổng hợp báo 
cáo UBND thành phố. 

 
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
 
a) Thực hiện việc quản lý, hướng dẫn, tư vấn cho các doanh nghiệp về việc đăng 

ký và sử dụng tên thương mại của doanh nghiệp theo quy định. 
 
b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ quản lý tình hình đăng ký, sử dụng 

tên thương mại của doanh nghiệp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về sở 
hữu trí tuệ.  

 
5. Sở Thương mại: 
 
a) Hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại liên quan đến quyền 

sở hữu trí tuệ. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan 
đến xử lý các hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp xảy ra trong lưu thông hàng hóa 
và kinh doanh thương mại trên thị trường; thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành 
về hoạt động bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn thành phố. 

 
b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất về nhu cầu đào tạo cho cán 

bộ của ngành, tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về sở hữu trí tuệ. 
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c) Tăng cường phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai 
thực hiện “Quy chế phối hợp hoạt động liên ngành trong lĩnh vực thực thi quyền sở 
hữu công nghiệp giữa Sở Khoa học và Công nghệ - Công an - Cục Hải quan, Sở 
Thương mại thành phố Đà Nẵng”. 

 
6. Sở Công nghiệp: 
 
a) Hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại và các chương trình 

hỗ trợ khác liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.  

 
b) Chủ động kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền 

đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong sản xuất trên địa bàn 
thành phố. 

 
7. Sở Y tế: 
 
a) Thực hiện việc quản lý, hướng dẫn, tư vấn cho cá nhân, tổ chức trong việc 

công bố chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm; tiếp nhận hồ sơ công bố chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá, an toàn vệ sinh thực phẩm theo chức năng của ngành; các 
vấn đề liên quan trong việc sử dụng nhãn sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp có chứa 
nhãn hiệu hàng hoá, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất việc xâm phạm quyền đối 
với nhãn hiệu hàng hoá đã được bảo hộ. 

 
b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tuyên truyền, phổ biến 

các kiến thức về sở hữu trí tuệ nói chung, sơ hữu công nghiệp nói riêng; cử hoặc giới 
thiệu cán bộ của ngành tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng thanh tra, kiểm tra, xử lý 
vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

 
8. Công an Thành phố Đà Nẵng:  
 
a) Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt quy chế “phối hợp hoạt động 

liên ngành trong lĩnh vực thực thi quyền sở hữu công nghiệp giữa sở Khoa học và Công 
nghệ - Công an - Cục Hải quan và sở Thương mại thành phố Đà Nẵng”. 

 
b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về 

quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.  
9. Sở Tài chính: 
 
a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, đề xuất với UBND thành 

phố ban hành cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao năng 
lực hoạt động, phát triển tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. 
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b) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, các sở, ban, ngành liên quan cân 
đối, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ quản lý về sở hữu trí tuệ nói chung, sở 
hữu công nghiệp nói riêng trên địa bàn thành phố. 
 

10. Sở Tư pháp: Phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hoá Thông 
tin trong việc tuyên truyền hướng dẫn các kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ cho các 
tổ chức và nhân dân trên địa bàn thành phố. 

 
11. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể: 
 
a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ của ngành thuộc chương trình, đề án, dự án liên quan đến hoạt động sở hữu 
trí tuệ của thành phố; hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị thuộc ngành trong hoạt động xúc 
tiến thương mại, các chương trình hỗ trợ khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nói 
chung, sở hữu công nghiệp nói riêng. 

 
b) Hàng năm, lập kế hoạch hoạt động về sở hữu trí tuệ có liên quan đến ngành. 

Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các hoạt động của kế hoạch. 
 
c) Phối hợp với các ngành liên quan xử lý kịp thời các vi phạm về sở hữu trí tuệ 

theo quy định. Cung cấp các thông tin về hoạt động sở hữu trí tuệ, về việc sử dụng các 
đối tượng sở hữu trí tuệ của các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc, nhằm kịp thời cung 
cấp thông tin cho các cơ quan liên quan và phối hợp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ khi cần thiết. 

 
d) Tổng hợp các thông tin về sở hữu trí tuệ nói chung, sở hữu công nghiệp nói 

riêng cho Sở Khoa học và Công nghệ, để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. 
 
12. Chủ tịch UBND các quận, huyện: 
 
a) Bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi, nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo với 

cơ quan chức năng khi có yêu cầu về tình hình sử dụng, đăng ký các đối tượng sở hữu 
công nghiệp bao gồm: chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, sáng 
chế, giải pháp hữu ích, tên thương mại, các đối tượng sở hữu công nghiệp khác. 

 
b) Hướng dẫn cho các cá nhân, đơn vị, các hộ, đăng ký kinh doanh, sử dụng tên 

thương mại, nhãn hiệu hàng hoá, nhằm hạn chế tối đa việc vi phạm quyền sở hữu công 
nghiệp của người khác. 

 
c) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thương mại, Công an, Quản lý 

thị trường, Hải quan trong việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sỡ hữu trí tuệ, 
sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với sở Văn hoá 
- Thông tin trong việc thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả, các quyền liên 
quan. 
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d) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai thực hiện các 

nội dung liên quan đến địa phương thuộc các chương trình, đề án, dự án về hoạt động 
sở hữu trí tuệ của thành phố; quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc địa phương quản lý; tổ chức 
tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ cho cộng động trên địa bàn; đề xuất 
về nhu cầu đào tạo, tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về sở hữu trí tuệ nói chung, 
sở hữu công nghiệp nói riêng. 

 
đ) Trực tiếp quản lý việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận của 

các làng nghề, hiệp hội làng nghề trên địa bàn.  
 
e) Cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình phối hợp với các sở, ngành liên 

quan về hoạt động bảo vệ và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc địa phương 
quản lý, cho Sở Khoa học và Công nghệ, để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. 

 
13. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố: 
 
a) Nắm vững các kiến thức về quyền sở hữu trí tuệ, nội dung quyền sở hữu trí 

tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; xác định việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối 
với doanh nghiệp là tự nguyện, là quyền lợi của doanh nghiệp; chủ động đăng ký bảo 
hộ độc quyền trong nước, quốc tế nhằm có cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. 

 
b) Phải có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, kể cả quyền tác giả và quyền 

sở hữu công nghiệp. 
 
c) Tăng cường khả năng nghiên cứu thị trường nhằm xác định ưu thế sản phẩm 

của mình với sản phẩm cạnh tranh, giữ vững, khuyếch trương uy tín của thương hiệu; 
có chiến lược quảng bá nhãn hiệu hàng hoá, duy trì ổn định chất lượng sản phẩm hàng 
hóa của doanh nghiệp mình. 

 
d) Tích cực hưởng ứng, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại  của 

thành phố, của quốc gia, chương trình thương hiệu quốc gia nhằm phát triển thương 
hiệu và đăng ký nhãn hiệu hàng hoá. 

 
14. Các cơ quan báo chí của thành phố: 
 
a) Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

Mở chuyên mục về hoạt động sở hữu trí tuệ, xử lý vi phạm hành chính về sở hữu công 
nghiệp, quyền tác giả, các quyền liên quan, quyền đối với giống cây trồng trên địa bàn 
thành phố. 

  
b) Phối hợp với các sở, ngành và UBND các quận, huyện khai thác thông tin cho 

các chuyên mục chuyên ngành về sở hữu trí tuệ nhằm kịp thời tuyên truyền phổ biến 
kiến thức cũng như nêu gương điển hình về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 
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15. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chỉ 

thị số 28/1998/CT-UB ngày 29/10/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực 
hiện quản lý thống nhất bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. 

 
Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có 
liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  
                                                                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
                                                                                                 CHỦ TỊCH 
 
                                                                                                                        Trần Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN CẨM LỆ 

_______________________ 

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

Số: 20/2007/NQ-HĐND            Cẩm Lệ, ngày 09  tháng 7 năm 2007 
 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006 
_________________________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 5 
  

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

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

Sau khi nghe Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 21/6/2007 của UBND quận Cẩm 
Lệ về việc đề nghị HĐND quận phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006; 

Theo báo thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội của HĐND quận và ý kiến thảo luận 
của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
  

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ 
năm 2006 là 77.752.506.599 đồng (Bảy mươi bảy tỷ, bảy trăm năm mươi hai triệu, 
năm trăm lẻ sáu nghìn, năm trăm chín mươi chín đồng). Trong đó, thu ngân sách địa 
phương được hưởng là 68.445.110.644 đồng (Sáu mươi tám tỷ, bốn trăm bốn mươi 
lăm triệu, một trăm mười nghìn, sáu trăm bốn mươi bốn đồng). Gồm: 

- Ngân sách quận:   51.975.553.472 đồng 
- Ngân sách phường:  16.469.557.172 đồng 

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006 là 
64.864.746.398 đồng (Sáu mươi bốn tỷ, tám trăm sáu mươi bốn triệu, bảy trăm bốn 
mươi sáu nghìn, ba trăm chín mươi tám đồng).Gồm: 

 - Ngân sách quận:   49.034.090.557 đồng 
 - Ngân sách phường  15.830.655.841 đồng 
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Điều 3. Kết dư ngân sách địa phương là 3.580.364.246 đồng (Ba tỷ, năm trăm 
tám mươi triệu,ba trăm sáu mươi bốn nghìn,hai trăm bốn mươi sáu đồng).Gồm: 

 - Ngân sách quận:   2.941.462.915 đồng 
 - Ngân sách phường:     638.901.331 đồng 
Thống nhất chuyển số kết dư ngân sách địa phương năm 2006 nói trên vào nguồn 

thu ngân sách năm 2007 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ, khoá I, nhiệm kỳ 2004-

2009, thông qua tại kỳ họp thứ 5, ngày 9 tháng 7 năm 2007./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                               
 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Kim Văn 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN CẨM LỆ 

_______________________ 

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

Số: 21/2007/NQ-HĐND            Cẩm Lệ, ngày 09  tháng 7 năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 

____________________________ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 5 

 

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

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

Sau khi nghe Tờ trình, các báo cáo của UBND quận, Viện kiểm sát nhân dân, Toà 
án nhân dân, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân quận và ý kiến thảo 
luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận,  

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Hội đồng nhân dân quận tán thành Tờ trình, các báo cáo của Uỷ ban nhân dân và 
các ngành có liên quan trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số 
nội dung sau: 

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2007 

Qua 6 tháng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2007, tình hình kinh 
tế-xã hội của quận có chiều hướng phát triển khá. Kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng, 
tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 51,2% kế hoạch, tăng 28,12% so với cùng kỳ năm 
2006; giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng đạt 50,61% kế hoạch, tăng 28%, 
trong đó công nghiệp dân doanh, tăng 23,61%; giá trị sản xuất ngành thương mại-dịch 
vụ đạt 53,3% kế hoạch, tăng 32,14%; nhiều doanh nghiệp và hộ sản xuất-kinh doanh 
mới ra đời. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh 
ở gia súc, gia cầm thực hiện có kết quả. Công tác thu ngân sách đạt khá, tổng thu ngân 
sách nhà nước trên địa bàn đạt 71,63% kế hoạch quận. Công tác bố trí tái định cư, quản 
lý đô thị và quản lý tài nguyên-môi trường thực hiện có kết quả. Hoạt động thanh tra, 
tư pháp và xây dựng chính quyền triển khai khá đồng bộ; các hoạt động văn hoá-xã hội 
có nhiều chuyển biến tốt. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững. 

Tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra thì vẫn còn một số lĩnh vực đạt kết quả chưa cao, 
cụ thể: kinh tế quận tuy có chiều hướng phát triển khá so với cùng kỳ năm qua nhưng 
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chưa thật sự mạnh và bền vững, công nghiệp dân doanh phát triển với quy mô chưa 
lớn, hoạt động xuất khẩu có chiều hướng giảm; một số khoản thu ngân sách đạt tỷ lệ 
thấp; công tác cải cách hành chính có một số mặt còn hạn chế; công tác quản lý đô thị 
và quản lý môi trường còn bất cập; tình hình tội phạm gia tăng, tai nạn giao thông chưa 
được kiềm chế.  

B. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007 
Để thực hiện nhiệm vụ năm 2007 đạt kết quả tốt nhất, 6 tháng còn lại cuối năm 

cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu như sau: 
1. Tập trung chỉ đạo mạnh về phát triển kinh tế trên các lĩnh vực, cụ thể: triển khai 

đề án phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của quận đến năm 2010 và sau 2010; 
khuyến khích phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, tiếp tục tạo điều kiện để chợ 
Hoà An hoạt động phát triển ổn định, hoàn thành và đưa vào sử dụng  chợ Cẩm Lệ. 
Tập trung sản xuất vụ Hè-Thu, đầu tư phát triển giai đoạn 01 vùng rau La Hường-
phường Hoà Thọ Đông, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, nhất 
là dịch bệnh cúm gia cầm, triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu 
nạn năm 2007;  

2. Tập trung thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, khai thác triệt để các 
nguồn thu; thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách đảm bảo cân đối, tạo sự 
chuyển biến tốt hơn trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

3. Hoàn thành công tác quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, QP-AN của quận 
đến năm 2020; rà soát, khớp nối các dự án quy hoạch được duyệt trên địa bàn quận; 
tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, bố trí tái định cư cho dân; phối 
hợp, đôn đốc đẩy mạnh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư; xây dựng 
hoàn thành và triển khai đề án Quản lý đô thị, Giao thông kiệt hẻm trên địa bàn quận; 
thi công hoàn thành các công trình XDCB, ưu tiên các công trình trường học để phục 
vụ cho năm học mới 2007-2008; 

4. Tăng cường các biện pháp quản lý về tài nguyên và môi trường; triển khai sâu 
rộng đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn quận và thực hiện có kết quả chương trình 
giảm ô nhiễm môi trường; hoàn thành việc gắn biển số nhà ở các tuyến đường đã có 
tên ở 02 phường Hoà Thọ Đông và Khuê Trung; đề nghị thành phố đặt tên một số tuyến 
đường đủ điều kiện; 

5. Hoàn thành việc xây dựng đề án về trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2007-2010, 
triển khai đề án đặt tên danh nhân văn hoá-lịch sử cho các trường; phối hợp với ngành 
chức năng thành phố tiến hành nâng cấp, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá: Nghĩa 
trủng Hoà Vang, khu lăng mộ Ông Ích Khiêm; lập dự án trùng tu đình làng Lỗ Giáng-
Hoà Xuân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án thực hiện nếp sống văn hoá-văn minh 
đô thị; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7); tăng 
cường các biện pháp để giảm hộ nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và khắc phục 
nhà ở do hậu quả bão số 6; đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn 
thực phẩm, thực hiện các chương trình quốc gia về y tế, đầu tư thêm trang thiết bị cho 
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trạm y tế phường Hoà Thọ Tây và Hoà An để hoạt động, xây dựng phường Khuê Trung 
đạt chuẩn quốc gia y tế; tăng cường trang thiết bị cho Đài truyền thanh quận;    

6. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức tiếp công 
dân theo đúng quy chế đã xây dựng; tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về 
khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng các đơn vị và các phường trên địa bàn quận; đẩy 
mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng trong toàn dân, phối hợp với ngành 
chức năng thành phố tiến hành trợ giúp pháp lý lưu động cho tổ chức, công dân có nhu 
cầu; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức; xây dựng phương án củng cố chính quyền phường vững mạnh đi 
đôi với sắp xếp lại đội ngũ cán bộ phường theo hướng tinh gọn, hiệu quả;  

7. Tiếp tục xây dựng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, hoàn thành công 
tác gọi công dân nhập ngũ đạt 100% về chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng; tăng cường các 
biện pháp hữu hiệu đối với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự 
trên địa bàn và đảm bảo việc thực hiện các chương trình giảm tội phạm và giảm tai nạn 
giao thông đạt kết quả. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Hội đồng nhân dân quận giao cho Uỷ ban nhân dân quận, các ngành, các địa 

phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất. 
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biều 

Hội đồng nhân dân quận tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết này. 

Đề nghị UBMTTQVN quận và các Hội, đoàn thể quận tổ chức phát động phong 
trào thi đua, tăng cường phối hợp và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ, khoá I, nhiệm vụ 2004-
2009, thông qua tại kỳ họp thứ 5, ngày 9 tháng 7 năm 2007./. 

 

                                               
 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Kim Văn 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN HÒA VANG 

_______________________ 

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

Số: 42/2007/NQ-HĐND            Hòa Vang, ngày 11 tháng 7 năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2007 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG 

KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 8 

 

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước  ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện Luật, 

Sau khi nghe Tờ Trình số 181/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban 
nhân dân huyện Hoà Vang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của 
các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Hoà Vang năm 
2007: 

1. Về thu ngân sách: 

Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2007: 32.322.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba 
mươi hai tỷ ba trăm hai mươi hai triệu đồng y./.), gồm: 

- Thu cân đối ngân sách:    30.360.000.000 đồng 

- Các khoản thu để lại QL qua NS:    1.962.000.000 đồng 

Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 107.609.000.000 đồng (Bằng 
chữ: Một trăm lẻ bảy tỷ sáu trăm lẻ chín triệu đồng y./., được phân chia cho các cấp 
ngân sách như sau: 

- Ngân sách huyện hưởng:                              90.457.000.000 đồng 

- Ngân sách xã hưởng:                                    17.152.000.000 đồng 

2. Về chi ngân sách:  Tổng chi ngân sách địa phương là: 107.609.000.000 đ
ồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bảy tỷ sáu trăm lẻ chín triệu đồng y./.), gồm: 
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- Chi cân đối ngân sách:     96.620.000.000 đồng 

- Chi bổ sung cho ngân sách xã:               9.027.000.000 đồng 

- Chi bằng nguồn thu để lại quản lý qua NSNN:      1.962.000.000 đồng 

Nghị Quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 
2009 thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 11 tháng 7 năm 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Hiệu 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN HÒA VANG 

_______________________ 

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

Số: 43/2007/NQ-HĐND            Hòa Vang, ngày 11 tháng 7 năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG 

KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 8 
 

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước  ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện Luật, 

Sau khi nghe Báo cáo thuyết minh quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 
2006 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang tại Tờ Trình số 167/TTr-UBND ngày 22 
tháng 6 năm 2007; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các vị đại 
biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Hoà Vang năm 2006: 
I. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2006:        148.839.375.954 đồng 
(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám tỷ tám trăm ba mươi chín triệu ba trăm bảy 

mươi lăm ngàn chín trăm năm mươi tư đồng y./.), trong đó: 
1. Thu NSNN trên địa bàn huyện:   43.624.529.586 đồng 
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:   95.354.655.136 đồng 
3. Thu tín phiếu, trái phiếu của NSTW:              9.860.191.232 đồng 
Tổng nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng: 135.882.869.568 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ tám trăm tám mươi hai triệu tám trăm sáu 
mươi chín ngàn năm trăm sáu mươi tám đồng y./., trong đó: 

- Phần ngân sách địa phương được hưởng:            40.528.214.432 đồng 
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên :                     95.354.655.136 đồng 
2. Về chi ngân sách:  Tổng chi ngân sách địa phương là: 107.609.000.000 đ

ồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bảy tỷ sáu trăm lẻ chín triệu đồng y./.), gồm: 
- Chi cân đối ngân sách:            96.620.000.000 đồng 
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- Chi bổ sung cho ngân sách xã:             9.027.000.000 đồng 
Được phân chia theo từng cấp ngân sách như sau: 
- Ngân sách cấp huyện:                                          111.051.508.083 đồng 
- Ngân sách xã:                                                         24.831.361.485 đồng 
II. Tổng chi ngân sách địa phương là: 125.650.185.822 đồng( Bằng chữ: Một 

trăm hai mươi lăm tỷ sáu trăm năm mươi triệu một trăm tám mươi lăm ngàn tám 
trăm hai mươi hai đồng y./.) 

- Ngân sách cấp huyện:                                           101.696.079.320 đồng 
(Trong đó: chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới:     15.724.138.511 đồng) 
- Ngân sách xã:                                                           23.954.106.502 đồng 
III. Kết dư ngân sách địa phương là: 10.232.683.746 đồng ( Bằng chữ: Mười 

tỷ hai trăm ba mươi hai triệu sáu trăm tám mươi ba ngàn bảy trăm bốn mươi sáu 
đồng y./.) 

Gồm có: 
- Ngân sách cấp huyện:                                               9.355.428.763 đồng 
- Ngân sách xã:                                                               877.254.983 đồng 
Kết dư ngân sách địa phương được chuyển một trăm phần trăm( 100%) vào thu 

ngân sách năm 2007 tương ứng theo cấp ngân sách. 
Nghị Quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 

2009 thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 11 tháng 7 năm 2007. 

 
 
 
 

 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Hiệu 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN HÒA VANG 

_______________________ 

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

Số: 44/2007/NQ-HĐND            Hòa Vang, ngày 11 tháng 7 năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG 
KHOÁ IX, 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 Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 

03 tháng 12 năm 2004; 
Sau khi nghe UBND huyện trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch KH-

XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng còn lại cuối 
năm; báo cáo tình hình Thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007; báo cáo quyết toán 
ngân sách năm 2006 và báo cáo của các ngành liên quan. Qua báo cáo kiểm tra của các 
Ban HĐND và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Hội đồng nhân dân huyện tán thành báo cáo của UBND huyện và báo cáo của các 
đơn vị liên quan về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng 
đầu năm 2007 và phương hướng, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2007.  

Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số vấn đề sau: 
A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2007. 
Sáu tháng đầu năm 2007, ngoài nhiệm vụ tập trung chỉ đạo khắc phục cơn bão số 

6, tập trung lãnh đạo cho tổ chức công tác bầu cử Quốc hội khoá XII thành công, đảm 
bảo an toàn tuyệt đối, đúng cơ cấu, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,99%; trên lĩnh 
vực kinh tế toàn huyện vẫn giữ tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng 9% 
so với cùng kỳ. Sản lượng cây lúa và cây có hạt đạt 20.301,4 tấn, đạt 52,12% kế hoạch 
thành phố và Nghị quyết HĐND huyện; giá trị sản xuất của ngành Nông- lâm- thuỷ 
sản đạt 181,2 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ và đạt 87,7% kế hoạch thành phố, 
nông nghiệp được mùa, cơ bản thực hiện xong việc giao đất trồng rừng cho đồng bào 
dân tộc, một số vùng rau chuyên canh, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác có nhiều 
chuyển biến tích cực; Giá trị ngành Thương mại- dịch vụ đạt 75,5 tỷ đồng, tăng 11,4% 
so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất Công nghiệp- xây dựng đạt 127,9 tỷ đồng, tăng 17,1% 
so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 86,52 tỷ đồng, đạt 90,06% dự toán 
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Thành phố và 80,40% dự toán huyện, trong đó tổng thu ngân sách nhà nước trên địa 
bàn là 18,6 tỷ đồng, đạt 62,43% dự toán thành phố và 57,52% Nghị quyết HĐND 
huyện. Tổng chi ngân sách huyện xã là 81,23 tỷ đồng, đạt 84,56% dự toán thành phố 
và 75,49% Nghị quyết HĐND huyện; giải quyết việc làm cho 955/2.200 lao động, đạt 
43,4% Nghị quyết HĐND huyện; Giảm 734/1.500 hộ nghèo, đạt 60,9% Nghị quyết 
HĐND huyện; xoá được 335/550 nhà tạm, đạt 60,9% Nghị quyết HĐND huyện; đào 
tạo nghề cho 230/500 học viên, đạt 46% Nghị quyết HĐND huyện; tổng biện pháp 
thực hiện kế hoạch hoá gia đình là 5.459/5.435 người đạt 100,5% Nghị quyết HĐND 
huyện; tỷ suất sinh con thứ 3 giảm 1,06% so với cùng kỳ. Các hoạt động trên lĩnh vực 
văn hoá xã hội, thông tin tuyên truyền được nhiều thành tích trong các hội thi và đi vào 
đời sống cả chiều rộng lẫn chiều sâu, công tác chăm lo đến đối tượng chính sách và gia 
đình có công, tu sửa nghĩa trang, phần mộ liệt sỹ được quan tâm chu đáo. Lĩnh vực y 
tế tuy khó khăn về đội ngũ y, bác sỹ nhưng vẫn đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe 
cho nhân dân, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, công tác giáo dục có nhiều tiến 
bộ, việc khắc phục nhanh cơ sở vật chất cho các trường học sau bão cũng là điều kiện 
tốt cho ngành giáo dục phát triển. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, vụ 
Đông Xuân được mùa, diện tích rừng trồng được khắc phục nhanh sau bão, chăn nuôi 
ổn định không bị ảnh hưởng đến dịch cúm gia cầm. Hoạt động thương mại dịch vụ có 
chiều hướng phát triển khá nhất là các chợ và các trung tâm xã. Tình hình trật tự an 
toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh - quốc phòng được giữ vững, tổ 
chức thắng lợi công tác giao quân ngay từ đầu năm là điều kiện để phấn đấu các chỉ 
tiêu tiếp theo của kế hoạch năm 2007. 

 Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần khắc 
phục trong thời gian tới đó là: Việc triển khai đề án Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp còn nhiều khó khăn, lúng túng nhất là nguồn vốn, mô hình 50triệu đồng/ha 
chưa nhiều, vai trò tham mưu, chỉ đạo điều hành của một số ngành, Chủ tịch UBND 
các xã trên nhiều lĩnh vực còn hạn chế, lúng túng, chưa thể hiện hết trách nhiệm thường 
đùn đẩy lên cấp trên. Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật chưa được 
quan tâm nhiều, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng còn diễn ra ở một số xã, tình 
trạng vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn vẫn còn tái diễn. Công tác giải toả đền bù ở 
một số dự án như: Quốc lộ 1A, ĐT 605, Cụm công nghiệp Thanh Vinh, đường tránh 
Nam Hải Vân … vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn phức tạp. Quản lý nhà nước trên một 
số lĩnh vực ở một số xã còn buông lỏng nhất là quản lý tài chính, quản lý tài nguyên và 
môi trường, giải quyết đơn thư khiếu kiện,... tình trạng khai thác cát sạn trái phép, ô 
nhiễm môi trường vẫn là vấn đề bức xúc lớn chưa được tập trung giải quyết triệt để. 
Một số công trình trọng điểm mang tính cấp thiết như: Trung tâm hành chính huyện, 
cầu qua sông Yên, cầu tràn Nà Gối, hệ thống nước sạch tại Hòa Bắc… do các sở và 
các Ban QLDA thành phố điều hành quá chậm triển khai thi công, số nhà tạm và hộ 
nghèo còn nhiều nhất là số hộ phát sinh sau bão số 6, tỷ lệ sinh con thứ 3 có giảm 
nhưng không đáng kể; chất lượng giáo dục giữa các vùng miền chưa đồng đều, tình 
trạng bỏ học của học sinh THCS ở l số xã vẫn còn, việc dạy ngoại ngữ chất lượng vẫn 
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còn yếu. Một số cán bộ địa chính ở một số xã sai phạm trong công tác lập thủ tục hồ 
sơ đất đai, số cán bộ mới tuyển dụng còn thiếu kinh nghiệm trong công tác và xử lý 
công việc,... Tình hình phạm pháp hình sự, hành chính, ma tuý, tai nạn giao thông có 
giảm nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn xảy ra.   

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007. 
I. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế: Cần chú trọng ở một số lĩnh vực sau: 
1. Về công tác qui hoạch, kế hoạch: 
a. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Hoà Vang đến năm 2020 

phải phối hợp với các sở chuyên ngành thành phố và Viện chiến lược Bộ KH- ĐT hoàn 
thành trong tháng 11 năm 2007 để trình cho HĐND huyện thông qua vào kỳ họp cuối 
năm; 

b. Quy hoạch trung tâm huyện lỵ và thị trấn mới của huyện: phải tập trung hoàn 
thành vào quý III/2007 để trong quý IV chuẩn bị các điều kiện trình HĐND các cấp và 
Chính phủ để đến năm 2008 thành lập thị trấn mới của huyện Hoà Vang theo kết luận 
05 của Ban thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng; 

c. Về thực hiện các dự án để kêu gọi đầu tư: Xác định nguồn lực của huyện còn 
có nhiều khó khăn, do vậy UBND huyện phải cùng với các sở chuyên ngành thành phố 
tranh thủ các nguồn vốn đã được thoả thuận như: ADB5, WB3 và các tổ chức phi chính 
phủ khác để triển khai các dự án này vào thời điểm 06 tháng cuối năm 2007 và năm 
2008; có kế hoạch tranh thủ làm việc với Bộ: KH-ĐT, Tài chính, Giao thông để tranh 
thủ nguồn vốn đầu tư xây dựng đường giao thông ôtô đến trung tâm xã đã được UBND 
thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án. 

d. Tổ chức kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch năm 2007 đối với các ngành và 
các địa phương; chuẩn bi công tác xây dựng kế hoạch năm 2008 theo chỉ thị 733/CT-
TTg về Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

2. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo đạt và vượt giá trị sản xuất và 
sản lượng cả năm; tiếp tục mở rộng 20 ha vùng rau chuyên canh, hoa cây cảnh có thu 
nhập cao ở những vùng có điều kiện, thực hiện chuyển đổi 32 ha diện tích đất lúa, màu 
kém hiệu quả sang trồng bắp và dưa hấu ở các xã miền núi; thực hiện Chương trình 
vốn sự nghiệp kinh tế, xây dựng phương án phòng chống hạn, tăng cường công tác bảo 
vệ rừng, phòng chống cháy rừng, ngăn chặn việc chặt phá rừng khai thác lâm sản trái 
phép, triển khai công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007; giải 
quyết tốt dịch bệnh lỡ mồm long móng ở gia súc và dịch cúm gia cầm; triển khai đề án 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2006- 2010 theo hướng 
xác định những nhiệm vụ trọng tâm bức xúc và đề ra những giải pháp cụ thể để thực 
hiện đề án, từ đó kiến nghị việc phân kỳ đầu tư, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
con vật nuôi theo từng giai đoạn, từng năm. 
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3. Trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Bám sát đề án công nghiệp - 
TTCN của huyện giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn 2020 theo quy hoạch phát triển 
kinh tế xã hội chung của huyện để triển khai, trong cuối năm 2007 phải thành lập xong 
Hội Doanh nghiệp của huyện Hòa Vang, ổn định nguồn thu cho các đơn vị cá nhân 
hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, tạo những điều kiện thuận lợi nhất 
cho doanh nghiệp hoạt động; phát huy hiệu quả hoạt động các chợ, tăng cường công 
tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thương mại, đảm bảo an toàn giao thông; xúc tiến 
công tác chuẩn bị đầu tư: chợ Miếu Bông, sửa chữa nâng cấp chợ Mới Ba Xã. Làm 
việc với Sở du lịch và các sở chuyên môn của thành phố tiến hành quy hoạch mạng 
lưới du lịch trên địa bàn huyện để kêu gọi đầu tư. 

II. Trên lĩnh vực quản lý nhà nước: 
1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

lĩnh vực tài nguyên cần phải tập trung quản lý  như: đề nghị thành phố giao đất rừng 
cho đồng bào Phú Túc, thực hiện di dời sạt lở ven sông, khai thác đất đồi, cát sỏi sạn 
dòng sông, khai thác lâm sản và sử dụng đất rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, giao đất cho nhân dân, thực hiện tốt công tác quản lý qui hoạch nhất là các quy 
hoạch đã được công bố trên địa bàn huyện vào cuối năm 2006; tập trung giải quyết 
những tồn tại về quản lý đất đai trên địa bàn. Lĩnh vực môi trường: thực hiện tốt công 
tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực môi trường, phát hiện và giải quyết dứt điểm đơn 
thư khiếu nại trên lĩnh vực này, tiếp tục thực hiện kế hoạch về di dời các lò gạch thủ 
công bị ô nhiễm cần phải di dời xong trong năm 2007. 

2. Trên lĩnh vực XDCB: đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ 
bản do huyện làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án, phấn đấu hoàn thành trước mùa 
mưa, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, phối hợp với các đơn vị liên quan của thành 
phố làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình được đầu tư trên địa bàn. Đối 
với dự án Trung tâm hành chính huyện tuy do BQLDA thành phố điều hành nhưng 
phải phối hợp thật tốt để bố trí tái định cư, tổ chức đấu thầu, thành lập riêng 1 tổ giám 
sát chất lượng XDCB cho 3 công trình nhà làm việc của: Huyện ủy, UBND&HĐND, 
UBMTTQVN và các đoàn thể, thúc đẩy BQLGT thành phố triển khai thi công công 
trình cầu qua sông Yên. Chuẩn bị danh mục các công trình XDCB năm 2008 trình 
UBND thành phố vào cuối năm; 

3. Tập trung khai thác triệt để các nguồn thu để tăng thu cho ngân sách, tăng cường 
công tác thu nợ thuế, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra và hoàn thành trước ngày 
20/12/2007 trừ chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất; tập trung tuyên truyền triển khai thành 
công Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ tài chính và 
ngành thuế áp dụng từ ngày 01/7/2007; thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán 
được giao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý tài chính ở các địa 
phương và các ngành, triệt để tiết kiệm chi; tiếp tục triển khai chương trình hành động 
về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
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4. Tập trung vận động các tổ chức, cá nhân tham gia giúp đỡ xoá nhà tạm, quan 
tâm đến các hộ bị sập nhà và khó khăn về kinh tế do bão số 6 mà đến nay chưa ổn định 
được về nhà ở và kinh tế, công tác xoá đói giảm nghèo phải phấn đấu đạt chỉ tiêu Nghị 
quyết HĐND đề ra; tiếp tục thực hiện chương trình “5 không” và đề án “03 có” của 
thành phố, chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tập trung triển khai 
điều tra lao động - việc làm cho đối tượng trong độ tuổi lao động để chuẩn bị nguồn 
lao động cho các khu, cụm công nghiệp của thành phố hình thành trên địa bàn huyện; 
tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch kỷ niệm 60 năm ngày TBLS; 

5. Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để khai giảng năm học 2007- 2008, xây dựng 
trường chuẩn Quốc gia các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở ở mức 1, mức 
2 và xây dựng thư viện, phòng bộ môn các trường Tiểu học, THCS đạt chuẩn; tiếp tục 
thực hiện các chương trình quốc gia về y tế, phối hợp với các ngành chức năng thành 
phố chuẩn bị các điều kiện để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện, chú trọng 
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh, thực 
hiện hoàn thành chương trình kế hoạch hoá gia đình & trẻ em; 

6. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 01 của Thành uỷ Đà Nẵng, quan tâm đến công tác 
cán bộ từ huyện đến cơ sở nhất là yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, về đạo 
đức, tác phong công tác, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện mô hình một cửa 
tại huyện, một cửa liên thông tại các xã, tổ chức thi tuyển công chức cấp xã; chú trọng 
công tác cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tốt 
chức năng quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, nâng cao hơn nữa 
chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và ý kiến phản ảnh của công dân, 
tăng cường kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc tiếp công dân và giải quyết 
khiếu nại tố cáo; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động thi hành luật 
phòng chống tham nhũng. 

III. Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng: 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị về chiến lượng bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình mới; hoàn chỉnh thủ tục xin cấp đất xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ 
hậu phương; tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, xã về kế hoạch 
thực hiện Nghị quyết 04/HU của huyện ủy về xây dựng huyện thành “khu vực phòng 
thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc”. 

Chuẩn bị tốt quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2008; đẩy nhanh 
hoạt động phối hợp giữa Quân sự, Công an theo Nghị định 107/CP của Chính phủ góp 
phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn huyện… 

Đẩy mạnh thực hiện NQ08/BCT về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 
mới, bảo đảm vững chắc ANCT, làm tốt công tác phòng ngừa tấn công tội phạm hình 
sự, TNXH, kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ; xây dựng củng cố phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ; triển khai tốt Luật Cư trú. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 
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Hội đồng nhân dân huyện giao cho UBND huyện tổ chức thực hiện tốt những 
nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết này. 

Thường trực HĐND, hai Ban của HĐND và các Đại biểu HĐND huyện phải 
thường xuyên giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện Nghị quyết. 

Đề nghị UBMTTQVN huyện, các đoàn thể và các tổ chức xã hội của huyện phát 
động phong trào thi đua, phối hợp đồng bộ, cùng với UBND huyện phấn đấu thực hiện 
Nghị quyết này thật tốt, đem lại hiệu quả thiết thực. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Hoà Vang khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009, 
kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Hiệu 
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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: 6568/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 22  tháng 8 năm 2007 
     

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định quản lý xây dựng tại các lô đất quy hoạch đất ở chia lô 
mặt tiền đường Trường Sa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

______________________________ 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ 

về Quy hoạch xây dựng; 
Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng. 

Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 08/03/2006 của Chủ tịch UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây 
dựng khu vực Quảng trường 29-3, vệt dọc tuyến Trường Sa và Khu dân cư số 2 - 
Nguyễn Tri Phương, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 18/TTr-SXD ngày 27  
tháng 7 năm 2007, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Nay Quy định về quản lý kiến trúc, xây dựng công trình tại các lô đất quy 
hoạch là đất ở chia lô mặt tiền đường Trường Sa thuộc địa bàn quận Hải Châu, với các 
nội dung cụ thể như sau: 

1. Giải thích các khái niệm từ ngữ: 
a) Chỉ giới đường đỏ: 
- Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và 

thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được 
dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng 
khác. 

- Trong đô thị, chỉ giới đường đỏ là toàn bộ lòng đường, bó vỉa và vỉa hè. 
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b) Chỉ giới xây dựng: 
Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô 

đất. 
c) Khoảng lùi: 
Khoảng lùi là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. 
2. Các yêu cầu chung:   
- Tất cả các công trình phải được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng trước khi 

khởi công xây dựng.  
- Tất cả các công trình phải được đơn vị tư vấn có kiến trúc sư thiết kế, xây dựng 

phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt, tuân thủ theo đúng các điều, khoản tại 
Quyết định này, bảo đảm theo Quy chuẩn và Tiêu chuẩn xây dựng. Hồ sơ thiết kế phải 
có bản vẽ phối cảnh mặt đứng in màu. 

- Từ 2 đến 4 lô liên tiếp sử dụng chung một mẫu nhà do Sở Xây dựng ban hành 
theo từng đoạn phố hoặc có hình thức kiến trúc và màu sắc tương đồng với mẫu quy đ
ịnh. 

- Đối với các công trình có nhu cầu xây dựng khác với quy định này thì Chủ đầu 
tư phải gửi Sở Xây dựng xem xét thống nhất về phương án kiến trúc trước khi thực 
hiện các bước xây dựng cơ bản tiếp theo. 

3. Chỉ giới xây dựng: 
- Trường hợp nhà xây dựng không có sân trước: chỉ giới xây dựng bắt buộc phải 

lùi vào so với chỉ giới đường đỏ là 1,5m; độ vươn ban công là 1,5m. Các công trình tại 
góc đường các khoảng lùi được áp dụng cho cả hai mặt tiền đường. 

- Trường hợp nhà xây dựng có sân trước thì khoảng lùi tối thiểu là 4m.  
4. Khống chế tầng cao, chiều cao xây dựng: 
- Đối với công trình xây dựng trên 01 lô đất: tầng cao xây dựng từ 3 đến 5 tầng 

và sử dụng mẫu mặt đứng theo quy định hoặc có hình thức kiến trúc và màu sắc tương 
đồng với mẫu quy định. 

- Đối với công trình xây dựng từ 02 lô đất trở lên có thể sử dụng theo 01 mẫu thiết 
kế riêng, tầng cao xây dựng có thể trên 5 tầng.  

- Cao độ nền +0,2m so với vỉa hè. Đối với nhà xây dựng có sân trước, cao độ nền 
cho phép lớn hơn +0,2m nhưng không quá +0,45m so với cốt vỉa hè . 

- Chiều cao tầng trệt 3,9m. Trường hợp nhà có gác lửng, chiều cao tầng trệt cộng 
lửng là 5,4m. Tầng 2 trở lên chiều cao mỗi tầng là 3,6m. 

5. Các chỉ tiêu kiến trúc khác được quy định như sau: 
- Phần ngầm của công trình không được vượt quá ranh giới đất.  
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- Hàng rào phải được thiết kế xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ với hình thức kiến 
trúc thoáng. 

- Khuyến khích trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên đất góp phần xanh hoá cho 
khu vực. 

- Không được sử dụng quá 3 màu trên mặt đứng công trình (kể cả trắng và đen). 
Không được sử dụng các màu đen, cam, đỏ, màu đậm và màu tối sẫm làm màu chủ đạo 
bên ngoài công trình. Không được phép sử dụng màu đậm để chống thấm mặt hông 
công trình. 

- Hình thức kiến trúc cần thiết kế đơn giản, hiện đại và bảo đảm tính đồng nhất 
giữa các công trình. Không được phép sử dụng các chi tiết kiến trúc lai tạp, nhại kiến 
trúc cổ phương Tây. 

- Không được xây thêm các kiến trúc chắp vá, bám vào kiến trúc chính, tường rào 
hay làm kiến trúc tạm trên sân thượng, ban công, lô gia khi chưa có sự đồng ý của cơ 
quan quản lý. Không được xây các kiến trúc bằng vật liệu tạm (tranh, tre, nứa, lá), trừ 
trường hợp có yêu cầu đặc biệt về kiến trúc và được phép của Sở Xây dựng. 

- Phải có biện pháp che chắn hoặc thiết kế bảo đảm mỹ quan các thiết bị lắp đặt 
kèm theo như máy điều hoà, bồn nước mái, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời... 

- Không được bố trí sân phơi quần áo dọc các đường phố chính, ở mặt tiền các 
ngôi nhà. 

- Mặt tiền ngôi nhà, biển quảng cáo không được sử dụng vật liệu có độ phản quang 
lớn hơn 70%. 

- Hình thức mái cần thiết kế đơn giản, hiện đại, bản sắc và bảo đảm tính  đồng 
nhất giữa các công trình. 

6. Vệ sinh đô thị: 
- Nước thải khu vệ sinh (xí, tiểu) phải được xử lý qua bể tự hoại, xây dựng đúng 

tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đổ vào hệ thống cống chung. 
- Nước mưa và các loại nước thải không được xả trực tiếp lên mặt vỉa hè, đường 

phố mà phải theo hệ thống ống, cống ngầm từ nhà chảy vào hệ thống thoát nước đô thị. 
- Nước thải sản xuất và hoạt động dịch vụ phải được xử lý đạt yêu cầu quy định 

trước khi xả vào hệ thống cống chung. 
- Không được gây tiếng ồn, xả khói và khí thải gây ảnh hưởng cho dân cư xung 

quanh. Miệng xả khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố, nhà xung 
quanh.  

 
Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
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1. Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp các mẫu nhà và quản lý xây dựng theo 
đúng chức năng và nhiệm vụ được giao. 

2. Công ty Xây dựng và phát triển Hạ tầng Đà Nẵng và BQL các Dự án Tái định 
cư có trách nhiệm: 

a. Phối hợp với UBND quận Hải Châu công bố Quyết định này cho các chủ sử 
dụng đất, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời niêm yết công 
khai tại trụ sở UBND quận Hải Châu, UBND phường Hoà Cường Bắc, và tại địa điểm 
làm việc của Công ty Xây dựng và phát triển Hạ tầng Đà Nẵng và BQL các Dự án Tái 
định cư. 

b. Hướng dẫn chủ sử dụng đất có cam kết chấp hành theo đúng Quyết định này 
trước khi thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đ
ây của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có nội dung trái với Quyết định này đều 
không còn hiệu lực thi hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, thủ trưởng 
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, 
Chủ tịch UBND phường Hoà Cường Bắc, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án tái định 
cư, Giám đốc Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng; các tổ chức thiết kế, 
các chủ sử dụng đất, các đơn vị có công trình xây dựng tại các lô đất quy hoạch là đất 
ở chia lô mặt tiền đường Trường Sa thuộc địa bàn quận Hải Châu, các đơn vị và cá 
nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                               
 

 
 

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: 20/CT-UBND            Đà Nẵng, ngày 30 tháng 8  năm 2007 
 

 
CHỈ THỊ 

Triển khai thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần 

để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 
 

Ngày 01 tháng 8 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
127/2007/QĐ-TTg “về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính”. Để triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu: 

1. Giám đốc các Sở: Tư pháp, Giao thông - Công chính, Xây dựng, Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; thủ trưởng các cơ quan Văn phòng UBND thành 
phố, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Hải 
quan, Cục Thuế, Kho bạc, Công an thành phố, Điện lực, Công ty cấp nước; Chủ tịch 
UBND các quận, huyện, phường, xã triển khai, tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng 
tuần (trừ ngày lễ, tết) tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc để tiếp nhận, giải quyết các 
thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực sau đây:  

- Công chứng, chứng thực, các thủ tục liên quan đến hộ tịch; 
- Cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân; cấp, đổi, gia hạn hộ chiếu (bao gồm cả hộ 

chiếu thuyền viên); cấp thị thực (visa) cho người nước ngoài, các thủ tục liên quan đến 
hộ khẩu; 

- Cấp, đổi, gia hạn giấy phép, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều 
khiển phương tiện vận tải thủy, bộ; đăng kiểm phương tiện vận tải cơ giới; đăng ký các 
loại phương tiện vận tải, thiết bị thi công; 

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thủ tục hành chính liên quan đến 
quyền sử dụng đất; 

- Cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; 
- Cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp, điều chỉnh giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư; 
- Các thủ tục hành chính về thuế (được quy định tại khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định 

số 1063/QĐ-TCT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế); 
- Thủ tục thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu, hàng hóa quá cảnh;  
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- Các thủ tục có liên quan đến giải tỏa, bồi thường, bố trí tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất; 

- Các thủ tục cấp điện, cấp nước, cải tạo, sửa chữa hệ thống điện, nước; 
2. Các địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm: 
- Tổ chức làm việc ngày thứ bảy như ngày làm việc bình thường, sắp xếp, bố trí 

lao động một cách khoa học để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động 
bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc; 

- Đối với hồ sơ thuộc loại công việc giải quyết ngay, phân công cán bộ lãnh đạo 
và công chức liên quan tham gia làm việc để giải quyết theo quy định; đối với hồ sơ 
thuộc loại công việc có hẹn thời gian giải quyết thì chỉ bố trí tiếp nhận hồ sơ hoặc trả 
kết quả giải quyết hồ sơ, không bố trí công chức chuyên môn làm việc; 

- Bố trí cho cán bộ, công chức tham gia làm việc ngày thứ bảy được nghỉ bù vào 
các ngày khác, đảm bảo thời gian làm việc 40 giờ/tuần theo quy định. Trường hợp 
không nghỉ bù, giải quyết lương làm thêm giờ theo chế độ, chính sách của Nhà nước. 

3. Các địa phương, đơn vị tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, động viên 
cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia làm việc 
ngày thứ bảy để giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; không được có thái độ, 
hành vi miễn cưỡng, thiếu nhiệt tình trong thời gian làm việc, kiên quyết xử lý đối với 
cán bộ công chức thiếu trách nhiệm hoặc có các hành vi vi phạm các quy định thành 
phố đã ban hành. 

4. Giao Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra 
việc thực hiện Chỉ thị này của các địa phương, đơn vị; tổng hợp các báo cáo định kỳ 
của các địa phương, đơn vị trình UBND thành phố xem xét và báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ theo quy định. 

Yêu cầu lãnh đạo các địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ nghiêm túc  triển 
khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND 
thành phố./. 

 
 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
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Email: congbao@danang.vnn.vn 
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