
 

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

 
 

 

CÔNG BÁO 
Thành phố Đà Nẵng 

 
Số 33 + 34 + 35 Ngày 20 tháng 9 năm 2007 

 
 

 

MỤC LỤC 
 
 
 

  Trang 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

30/08/2007 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND quy định giá đất tại các 
đường mới đặt tên và bổ sung, điều chỉnh giá đất một số đường 
tại Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về 
ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng 
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10/09/2007 Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định một số 
vấn đề trong công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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11/09/2007 Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 
102/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng 

13 

12/09/2007 Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch trợ giúp 
người tàn tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-
2010 

14 

13/09/2007 Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản 
lý, bảo tồn rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan đến vùng 
biển từ hòn Chảo đến Nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà 

22 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 



30/08/2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Xây 
dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị trên địa bàn quận Sơn 
Trà đến năm 2010 
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30/08/2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Xây 
dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 
giáo dục quận Sơn Trà đến năm 2010 
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14/09/2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Đẩy 
mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao trên 
địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

10/09/2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế về mối 
quan hệ phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân và Hội Liên 
hiệp Phụ nữ các cấp quận Cẩm Lệ trong việc thực hiện Nghị 
định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ 
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VĂN BẢN KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

17/09/2007 Quyết định số 7343/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức lực 
lượng tuần tra ban đêm để quản lý an ninh trật tự trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng 
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17/09/2007 Quyết định số 7346/QĐ-UBND ban hành Chương trình Phát 
triển Du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

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

Số: 50/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 30  tháng 8 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Quy định giá đất tại các đường mới đặt tên và bổ sung, điều chỉnh giá đất 

một số đường tại Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 
20 tháng 12 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy định giá 

các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 3 về 
đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 8 về 
đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1503/TTr-STC-
GCS ngày 02 tháng 5 năm 2007 và ý kiến thống nhất của các ngành liên quan tại cuộc 
họp ngày 09 tháng 7 năm 2007, 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Quy định giá đất tại các đường mới đặt tên và bổ sung, điều chỉnh giá đất 
một số đường tại Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 12 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy định giá các loại 
đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (theo phụ lục đính kèm). 
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Điều 2. Các quy định khác liên quan giá đất nêu trong Phụ lục đính kèm ở Điều 
1 Quyết định này được thực hiện theo Quy định đính kèm Quyết định số 107/2006/QĐ-
UBND ngày 20/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2007.  
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở: Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thủy sản - Nông Lâm, Tư pháp; Cục trư
ởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./. 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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PHỤ LỤC 

 

(Kèm theo Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND  
ngày 30 tháng 8 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

____________________________________________ 
 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ 
                                                                                 Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

TT Tên đường phố Loại 
đường 

Hệ số 
đường 

Đơn  
giá 

A Những đường mới đặt tên      
I Khu vực quận Hải Châu và Thanh Khê      
1 Lê Nỗ 4 0,9 3.060 
2 Đoàn Quý Phi 5 0,9 2.250 
3 Lê Văn Đức 4 0,9 3.060 
4 Nơ Trang Lơng 5 0,9 2.250 
5 Lê Sát 4 0,9 3.060 
6 Mạc Thị Bưởi 5 0,9 2.250 
7 Nguyễn Hữu Dật 3 0,8 4.160 
8 Nguyễn Xuân Ôn 5 1,0 2.500 
9 Nguyễn Quang Bích 5 1,0 2.500 
10 Hồ Tông Thốc 5 1,0 2.500 
11 Lương Nhữ Hộc 4 1,0 3.400 
12 Vũ Hữu 5 1,0 2.500 
13 Huỳnh Mẫn Đạt 5 1,0 2.500 
14 Đào Cam Mộc 5 1,0 2.500 
15 Nguyễn Khoái 4 1,1 3.740 
16 Lê Khôi 5 1,0 2.500 
17 30 - 4 2 1,0 8.000 
18 Nguyễn Hữu Thọ      

 Đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến đường Phan 
Đăng Lưu 3 1,2 6.240 

19 Lý Tự Trọng (Từ điểm giao đường Lý Tự Trọng-
Hải Hồ đến tiếp giáp đường Thanh Sơn) 2 0,8 6.400 

20 Lê Văn Long 4 1,2 4.080 
21 Hoàng Tích Trí 4 1,0 3.400 
22 Huỳnh Lý 4 1,0 3.400 
23 Bế Văn Đàn 3 1,0 5.200 
24 Cù Chính Lan 3 1,0 5.200 
II Khu vực các quận, huyện còn lại      
25 Lê Ngân 4 0,9 2.450 
26 Hoàng Dư Khương 4 0,9 2.450 
27 Trịnh Đình Thảo 3 0,9 3.740 
28 Nguyễn Thượng Hiền 5 1,0 2.000 
29 Trần Thủ Độ 4 1,1 2.990 
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30 Nguyễn Duy 5 1,1 2.200 
31 Nguyễn Phong Sắc 4 1,0 2.720 
32 Trần Phước Thành 4 1,1 2.990 
33 Bãi Sậy 5 0,9 1.800 
34 Trần Kim Bảng 5 1,0 2.000 
35 Trần Mai Ninh 5 1,0 2.000 
36 Nguyễn Hữu Thọ      
 Đoạn từ đường Phan Đăng Lưu đến đường ven sông 3 1,1 5.720 

37 Hà Văn Trí 5 0,8 1.600 

38 Đặng Dung (Từ ngã ba Đặng Dung-Ngô Văn Sở 
đến giáp đường 10,5m đang thi công) 3 0,8 3.330 

39 Bạch Thái Bưởi 3 0,8 3.330 
40 Đoàn Trần Nghiệp 3 0,8 3.330 
41 Đặng Tất 3 0,8 3.330 
42 Nguyễn Cảnh Dị 3 0,8 3.330 
43 Vũ Ngọc Phan 3 0,9 3.740 
44 Nguyễn Đình Trọng 3 1,0 4.160 
45 Ngô Văn Sở 3 1,0 4.160 
46 Hồ Quý Ly 4 1,0 2.720 
47 Phùng Hưng 4 1,0 2.720 
48 Trần Anh Tông 4 1,0 2.720 
49 Nguyễn Thị Thập 4 0,9 2.450 
50 Lê Văn Thịnh 5 1,0 2.000 

B Bổ sung các đường đã đặt tên trước đây nhưng 
chưa quy định giá đất      

 Khu vực các quận, huyện còn lại      
1 Phùng Chí Kiên 5 1,0 2.000 
2 Lâm Quang Thự 5 1,0 2.000 
C Những đường điều chỉnh giá đất      
I Khu vực quận Hải Châu và Thanh Khê      
1 Đinh Công Tráng 3 0,8 4.160 
2 Nguyễn Đức Cảnh 3 0,8 4.160 
3 Nguyễn Văn Tố 4 1,0 3.400 
4 Phan Phu Tiên 5 0,8 2.000 
5 Vũ Quỳnh 5 0,8 2.000 
II Khu vực các quận, huyện còn lại      
6 Phạm Đình Hổ 4 0,9 2.450 
D Điều chỉnh tên đường      
 Khu vực các quận, huyện còn lại      

1 

Đường Nguyễn Văn Thoại (đoạn từ Nguyễn Công 
Trứ đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc) đổi tên lại là: 
Đường từ  Nguyễn Công Trứ đến đường Sơn Trà 
- Điện Ngọc (đoạn đường Nguyễn Văn Thoại cũ) 

5 1,1 2.200 
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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:51/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 10 tháng 9 năm 2007 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định một số vấn đề trong công tác thẩm định an toàn 

giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
___________________________________ 

 

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

năm 2003; 
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính 

phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
Căn cứ Quyết định số 23/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông 
đường bộ; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số vấn đề trong công 

tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông - Công chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc 

Công an thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức 
triển khai hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy định nêu trên. 

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. và thay 
thế Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2007 của UBND thành 
phố ban hành Quy định về công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông - Công 
chính, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các 
quận, huyện, phường, xã, các cơ quan, đơn vị  và các cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                                               
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

 
 

QUY ĐỊNH 
Một số nội dung trong công tác thẩm định an toàn giao thông 

đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND 

ngày 10  tháng 9  năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định một số vấn đề trong công tác thẩm định an toàn giao thông 

đường bộ (ATGTĐB) đối với các công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo 
và các công trình đường bộ đã đưa vào khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không 
phân biệt nguồn vốn đầu tư. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan 

đến công tác thẩm định ATGTĐB trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  
Điều 3. Cơ quan trình thẩm định ATGTĐB 
1. Đối với công trình đường bộ xây dựng mới: 
a) Đối với những công trình chưa có quy hoạch chi tiết Sở Xây dựng có trách 

nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thẩm định ATGTĐB trước khi trình 
phê duyệt quy hoạch chi tiết của dự án; 

b) Đối với những công trình đã có quy hoạch chi tiết Chủ đầu tư được giao nhiệm 
vụ triển khai thực hiện dự án có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết 
định thẩm định ATGTĐB; 

2. Đối với công trình đường bộ nâng cấp, cải tạo: 
Các chủ đầu tư có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thẩm 

định ATGTĐB đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư; 
3. Đối với công trình đường bộ đang khai thác: 
a) Giám đốc Sở Giao thông - Công chính có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân 

thành phố quyết định thẩm định ATGTĐB đối với các tuyến đường được phân cấp 
quản lý; 
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b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành 
phố quyết định thẩm định ATGTĐB đối với các tuyến đường được phân cấp quản lý 
(trừ đường xã). 

 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

   

Điều 4.  Công tác thẩm định ATGTĐB 
1. Các công trình đường bộ xây dựng mới  
a) Đối với hạng mục các nút giao thông, nhất là các điểm đấu nối vào đường sắt, 

đường Quốc lộ (QL), đường tỉnh lộ (ĐT), đường huyện (ĐH), đường đô thị (ĐĐT) bao 
gồm: đường cao tốc đô thị, đường phố chính đô thị và đường phố gom. Sở Xây dựng 
phải tổ chức thực hiện thẩm định ATGTĐB ngay từ khi lập quy hoạch chi tiết của dự 
án; 

b) Các hạng mục còn lại do chủ đầu tư được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện 
dự án trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định; 

2. Các công trình đường bộ nâng cấp, cải tạo 
a) Đối với hạng mục các nút giao thông chủ đầu tư phải tổ chức thực hiện thẩm 

định ATGTĐB ngay trong giai đoạn báo cáo đầu tư xây dựng công trình và được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Các hạng mục còn lại do chủ đầu tư trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết 
định; 

2. Công trình đường bộ đang khai thác 
Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách 

nhiệm tổ chức theo dõi, lập hồ sơ tai nạn giao thông trên các tuyến đường được phân 
cấp quản lý; khi phát hiện khu vực nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông phải 
thực hiện ngay việc thẩm định an toàn, nhằm xác định nguyên nhân và đề xuất giải 
pháp xử lý trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (trừ đường xã). 

Điều 5.  Trình tự và nội dung thẩm định ATGTĐB 
Ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự và nội dung thẩm định 

ATGTĐB do Bộ Giao thông vận tải ban hành, còn phải thực hiện các nội dung sau: 
1. Đối với công trình đường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo 
Sở Xây dựng phải thực hiện thẩm định ATGTĐB trước khi lập quy hoạch dự án 

chi tiết; chủ đầu tư phải thực hiện thẩm định an toàn tại giai đoạn báo cáo đầu tư xây 
dựng đối với những dự án đã có quy hoạch chi tiết, nhưng chưa có thẩm định ATGTĐB, 
với nội dung thực hiện bao gồm:   
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a) Đánh giá quy mô, chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật với nhu cầu phát triển của 
đường, lưu lượng, kiểu loại phương tiện tham gia giao thông; đồng thời đánh giá tác 
động của công trình mới về mặt an toàn giao thông đối với khu vực các nút giao, tổ 
chức nơi đỗ xe, bến xe, thời tiết ảnh hưởng xấu đến công trình và tình trạng giao thông 
hoặc các yếu tố tác động xấu khác; 

b) Riêng các nút giao và các điểm đấu nối cần lưu ý: 
- Tầm nhìn khi xe ô tô đi vào nút và tầm nhìn tại nút giao, bố trí tổng thể của nút 

giao (nút liên thông và nút trực thông), các đường vào nút, khả năng nhận biết của lái 
xe, chi tiết thiết kế hình học của nút, đảo giao thông hoặc đèn tín hiệu điều khiển giao 
thông, chiếu sáng; 

- Vị trí các điểm đấu nối, phân tích sự hợp lý hoặc bất hợp lý về các tiêu chuẩn kỹ 
thuật ATGTĐB như: khoảng cách giữa các nút, vị trí đấu nối, quy mô kết cấu, các yếu 
tố kỹ thuật về bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, độ dốc dọc và khoảng cách vuốt nối; 
  

2. Công trình đường bộ đang khai thác  
Cơ quan quản lý đường bộ tổ chức việc thị sát hiện trường; kiểm tra, xem xét, 

đánh giá khả năng tiềm ẩn tai nạn giao thông; phát hiện những bất hợp lý về tổ chức 
giao thông ở nút giao thông, hệ thống báo hiệu, làn đường riêng, làn đường đỗ khẩn 
cấp, làn đường tách nhập, bến bãi đỗ xe, tầm nhìn ở những nơi kỹ thuật hạn chế, khuyết 
tật của mặt đường, dốc dọc, dốc ngang và việc sử dụng hành lang an toàn làm mất ổn 
định công trình cũng như ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện 
giao thông. 

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan trình thẩm định ATGTĐB  
1. Căn cứ vào điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thẩm định ATGTĐB theo 

quy định để tuyển chọn tổ chức thẩm định ATGTĐB và duyệt đề cương, ký kết hợp 
đồng về thẩm định ATGTĐB; 

2. Nộp hồ sơ báo cáo thẩm định về Sở Giao thông - Công chính. 
Điều 7. Các tổ chức, các nhân tham gia thẩm định ATGTĐB trên địa bàn thành 

phố phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác thẩm định ATGTĐB do Bộ 
Giao thông vận tải ban hành.   

Điều 8. Trách nhiệm cung cấp tài liệu liên quan và chỉnh sửa nội dung đã 
được phê duyệt trong công tác thẩm định ATGTĐB  

1. Đối với công trình đường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo 
Sở Xây dựng, Chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp 

đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan làm căn cứ thực hiện thẩm định ATGTĐB cho các tổ 
chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định ATGTĐB; chấp hành và chỉnh 
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sửa hồ sơ dự án, thiết kế theo nội dung các đề xuất, giải pháp nêu trong báo cáo thẩm 
định ATGTĐB đã được phê duyệt.  

2. Đối với công trình đường bộ đang khai thác 
Sở Giao thông - Công chính, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm 

cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan làm căn cứ thực hiện thẩm định ATGTĐB 
cho các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định ATGTĐB; chấp 
hành và chỉnh sửa hồ sơ dự án, thiết kế theo nội dung các đề xuất, giải pháp nêu trong 
báo cáo thẩm định ATGTĐB đã được phê duyệt và triển khai thực hiện sửa chữa khắc 
phục. 

Điều 9. Giao Giám đốc Sở Giao thông - Công chính tổ chức thẩm định trình Ủy 
ban nhân dân thành phố phê duyệt báo cáo thẩm định ATGTĐB trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng. 

Điều 10. Cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định các công trình đường bộ xây 
dựng mới, nâng cấp, cải tạo trên địa bàn thành phố phải từ chối tiếp nhận hồ sơ đối với 
những công trình không có báo cáo thẩm định ATGTĐB theo quy định hiện hành.  

Điều 11. Các đơn vị quản lý đường bộ phải từ chối tiếp nhận bàn giao đưa vào 
khai thác, sử dụng những công trình đường bộ không có báo cáo thẩm định ATGTĐB 
được phê duyệt; đối với những công trình đường bộ có đủ điều kiện theo quy định để 
đưa vào khai thác, sử dụng thì tổ chức giao thông và lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu 
an toàn giao thông trên các công trình đó. 

Điều 12. Kinh phí thẩm định an toàn giao thông đường bộ 
1. Đối với công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trên địa bàn thành 

phố thì kinh phí thẩm định ATGTĐB được tính trong kinh phí đầu tư của dự án;  
2. Đối với công trình đang khai thác trên địa bàn thành phố 
a) Đối với các tuyến đường do Sở Giao thông - Công chính được giao quản lý:  

kinh phí thẩm định ATGTĐB được xác định trên cơ sở đề cương và dự toán được 
duyệt; sử dụng từ nguồn kinh phí trong dự toán chi sự nghiệp giao thông công chính 
đã được bố trí hàng năm của Sở Giao thông Công chính; 

b) Đối với các tuyến đường do Ủy ban nhân dân các quận, huyện được giao quản 
lý:  kinh phí thẩm định ATGTĐB được xác định trên cơ sở đề cương và dự toán được 
duyệt; sử dụng từ nguồn ngân sách của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo kế hoạch 
phân bổ hằng năm của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 13. Giám đốc Sở Giao thông - Công chính có trách nhiệm căn cứ đề cương 
và dự toán kinh phí thẩm định ATGTĐB được phê duyệt; trên cơ sở đó cân đối, sắp 
xếp kinh phí thẩm định ATGTĐB vào dự toán kinh phí chi sự nghiệp giao thông công 
chính đã được bố trí hàng năm của Sở Giao thông - Công chính để triển khai thực hiện. 
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Điều 14. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm căn cứ đề cương và dự 
toán kinh phí thẩm định ATGTĐB được phê duyệt; trên cơ sở đó cân đối, sắp xếp kinh 
phí thẩm định ATGTĐB vào dự toán kinh phí ngân sách đã được phân bổ hàng năm 
của Ủy ban nhân dân các quận, huyện để triển khai thực hiện. 

 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 15. Khen thưởng 
Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy định này và Quy định về 

thẩm định ATGTĐB do Bộ Giao thông vận tải ban hành thì được khen thưởng theo 
quy định pháp luật về thi đua khen thưởng. 

Điều 16. Xử lý vi phạm  
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định này và Quy định về thẩm định 

ATGTĐB do Bộ Giao thông vận tải ban hành thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 
mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Trường hợp 
gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. 

Điều 17. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc hoặc phát 
sinh, các tổ chức, đơn vị và cá nhân kịp thời phản ảnh về Sở Giao thông - Công chính 
để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số: 52/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 11  tháng 9 năm 2007 
 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 102/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 6 năm 2003 
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

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

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 102/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 6 năm 2003 của 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng đại 
diện Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.  
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Văn phòng đại 
diện Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội và các cơ quan, đơn vị, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
   

 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
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: 53/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 12 tháng 9 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Kế hoạch trợ giúp người tàn tật 

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 Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Quyết định số 239/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 46/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 11 tháng 5 
năm 2007 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sử 
dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 239/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch trợ giúp người tàn tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
giai đoạn 2007-2010 với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu 
a. Mục tiêu chung 
Cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người tàn tật, từng bước tạo điều 

kiện để người tàn tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, 
chăm lo tốt hơn quyền lợi về mọi mặt của người tàn tật. 

b. Mục tiêu cụ thể 
- Duy trì việc trợ cấp hàng tháng cho 100% người tàn tật thuộc đối tượng bảo trợ 

xã hội do xã, phường quản lý; tổ chức nuôi dưỡng tốt số người tàn tật không nơi nương 
tựa tại các cơ sở bảo trợ xã hội. 

- Duy trì việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 100% người tàn tật thuộc đối 
tượng bảo trợ xã hội.  

- Đảm bảo 100% xã, phường triển khai chương trình phục hồi chức năng dựa vào 
cộng đồng và đạt chuẩn về phục hồi chức năng (tỷ lệ người tàn tật tại cộng đồng được 
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quản lý ít nhất đạt 90%, tỷ lệ người tàn tật có nhu cầu được hướng dẫn và phục hồi 
chức năng tại cộng đồng ít nhất đạt 20%). 

- Đảm bảo 100% trẻ em tàn tật có hoàn cảnh khó khăn được chỉnh hình phục hồi 
chức năng thông qua Đề án Trợ giúp trẻ em tàn tật của thành phố. 

- Phấn đấu 90% trẻ em tàn tật trong độ tuổi đi học còn sức khỏe được đến trường 
học tập. 

- Phấn đấu 80-90% phụ nữ tàn tật được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau, 
100% người tàn tật có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn từ ngân hàng chính sách 
và các nguồn quỹ khác để phát triển sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập. 

- Đảm bảo 100% người tàn tật có nhu cầu và có khả năng tự tham gia giao thông 
được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí; 100% các công trình xây dựng, giao thông công 
cộng, được thiết kế và xây dựng mới theo quy định hiện hành và 20% - 30% công trình 
cũ được cải tạo nâng cấp phù hợp với việc tiếp cận của người tàn tật. 

- Nâng cao tỷ lệ người tàn tật được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ truyền thông và 
công nghệ thông tin. 

- Nâng cao tỷ lệ người tàn tật được luyện tập thể thao tại các Trung tâm thể dục 
thể thao dành cho người tàn tật và các cơ sở thể dục thể thao khác của các quận, huyện, 
thành phố. 

2. Giải pháp thực hiện 
a. Tăng cường phân công, phân cấp quản lý 
- Cấp huyện: Lập kế hoạch trợ giúp người tàn tật của địa phương; huy động bổ 

sung nguồn lực và chủ động phân bổ cho cấp xã; hướng dẫn và giám sát việc tổ chức 
thực hiện ở cấp xã; thống kê, tổng hợp và báo cáo số lượng người tàn tật với thành phố. 

- Cấp xã: Thực hiện công tác khảo sát, điều tra về người tàn tật trên địa bàn; huy 
động nguồn lực tại chỗ, tổ chức thực hiện các chính sách trên địa bàn; tự giám sát, đánh 
giá tình hình thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan chuyên môn cấp huyện. 

b. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách trợ giúp 
người tàn tật 

- Ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ Việc làm dành cho người tàn tật 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời nghiên cứu cụ thể hoá các chính sách đối 
với người tàn tật theo quy định của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phương. 

c. Giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức 
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà 

nước, thành phố về chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ người tàn tật. Phổ biến các phương pháp 
phòng ngừa tàn tật; phòng, chống phân biệt đối xử đối với người tàn tật (đặc biệt là trẻ 
em và phụ nữ tàn tật), tạo điều kiện để người tàn tật nỗ lực vươn lên hòa nhập cộng 
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đồng; nêu gương điển hình về công tác bảo trợ người tàn tật hòa nhập cộng đồng và 
người tàn tật tự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. 

d. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác trợ giúp người tàn 
tật 

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp người tàn tật ở các cấp. 
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác trợ giúp người tàn 

tật.  
- Tập huấn cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các cấp về chế độ chính sách, 

chương trình chăm sóc bảo vệ người tàn tật và giải pháp hỗ trợ người tàn tật.  
e. Điều tra, khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu về người tàn tật 
Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình, thực trạng người tàn tật trên địa bàn thành 

phố để xây dựng các tiêu chuẩn phân loại, phân hạng về hoạt động chức năng, giảm 
khả năng của người tàn tật; xây dựng cơ sở dữ liệu về người tàn tật. 

f. Hỗ trợ về cơ chế và chính sách 
f1. Trợ giúp y tế và phục hồi chức năng 
- Duy trì và phát triển chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng theo 

mô hình của Bộ Y tế. 
- Can thiệp sớm bằng phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng cho người tàn 

tật, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em tàn tật. 
- Tăng cường năng lực chuyên môn đối với cán bộ phục hồi chức năng, đầu tư 

trang thiết bị, dụng cụ luyện tập cho các cơ sở phục hồi chức năng. 
f2. Trợ giúp giáo dục - đào tạo 
- Tiếp tục vận động và tạo điều kiện để trẻ em tàn tật trong độ tuổi đi học còn sức 

khoẻ được đến trường. 
- Phát triển mô hình giáo dục hòa nhập, khuyến khích các tổ chức cá nhân mở 

trường, lớp chuyên biệt, học văn hóa kết hợp với phục hồi chức năng.  
- Miễn giảm học phí và các khoản đóng góp khác cho học sinh bị tàn tật; cấp học 

bổng, trợ cấp sách vở, đồ dùng học tập cho 100% trẻ bị tàn tật thuộc hộ nghèo. 
- Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên và biên soạn tài liệu 

hướng dẫn chuyên môn giảng dạy trẻ khuyết tật tại các trường học, cơ sở bảo trợ xã 
hội . 

f3. Trợ giúp dạy nghề và tạo việc làm 
- Triển khai hoạt động của Quỹ việc làm dành cho người tàn tật thành phố. 
- Xây dựng kế hoạch dạy nghề gắn với giải quyết việc làm phù hợp với người tàn 

tật. 
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- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng giảng viên dạy nghề cho người tàn tật. 
f4. Trợ cấp hàng tháng cho người tàn tật không còn khả năng lao động 
- Tiếp tục thực hiện chính sách trợ cấp cho 100% người tàn tật không có khả năng 

lao động thuộc đối tượng cứu trợ xã hội, gia đình nghèo, người tàn tật bị ảnh hưởng 
chất độc hóa học. 

- Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo người tàn tật không nơi nương tựa tại 
các cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố. 

- Nâng mức trợ cấp xã hội cho người tàn tật để đảm bảo cuộc sống của đối tượng. 
f5. Trợ giúp cho người tàn tật được tiếp cận với các dịch vụ văn hoá, thể thao, 

phát triển kinh tế gia đình 
- Thực hiện cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người tàn tật có nhu cầu và có khả 

năng tự tham gia giao thông. 
- Thiết kế, xây dựng công trình mới, sửa chữa cải tạo những công trình xây dựng, 

giao thông công cộng hiện có phù hợp với việc tiếp cận của người tàn tật. Hỗ trợ tạo 
điều kiện để người tàn tật được tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông, 
tham gia hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi giải trí. 

- Tạo điều kiện cho phụ nữ tàn tật được vay vốn phát triển sản xuất tăng thu nhập 
để thoát nghèo, tập huấn chuyển giao công nghệ, dạy nghề và tạo việc làm cho chị em. 
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng 
chống bạo lực, chống phân biệt đối sử với phụ nữ tàn tật. 

-  Tạo điều kiện thành lập Hội người khuyết tật cấp thành phố và trên cơ sở đó mở 
rộng việc thành lập Hội ở các quận, huyện.  

3. Tiến độ thực hiện  
a. Trong năm 2007  
- Triển khai Kế hoạch trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2007-2010 đến các sở, ban, 

ngành, hội đoàn thể, các quận, huyện, xã, phường.  
- Tổ chức điều tra, thống kê rà soát, quản lý, theo dõi người tàn tật tại các xã, ph

ường, huyện, quận và thành phố. 
- Ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ Việc làm dành cho người tàn tật 

thành phố Đà Nẵng. 
- Nâng mức trợ cấp xã hội đối với người tàn tật. 
- Thành lập Hội người khuyết tật thành phố. 
b. Năm 2008-2010  
+ Thí điểm thành lập Hội người khuyết tật ở 1 quận hoặc huyện. 
+ Tiếp tục thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, giải pháp trợ giúp người tàn tật. 
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+ Sở kết, tổng kết và khen thưởng người tàn tật vượt khó vươn lên và các cá nhân, 
tổ chức có thành tích trong hoạt động trợ giúp người tàn tật. 

4. Kinh phí thực hiện 
Được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước 

hiện hành và huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch, chủ trì và phối hợp với các sở, ban, 

ngành, hội đoàn thể liên quan: 
- Tổ chức triển khai Kế hoạch trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2007-2010 của 

thành phố.  
- Hướng dẫn điều tra, rà soát, lập sổ quản lý theo dõi người tàn tật, đề xuất chính 

sách hỗ trợ cho đối tượng. 
- Triển khai hoạt động của Quỹ việc làm dành cho người tàn tật theo Quyết định 

của thành phố. 
- Phối hợp triển khai việc cấp thẻ BHYT cho người tàn tật, miễn giảm học phí cho 

trẻ tàn tật; cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho thương binh, người tàn tật 
- Triển khai dự án dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người tàn tật có nhu cầu và có 

đủ điều kiện học nghề, làm việc; hướng dẫn các cơ sở dạy nghề công lập thực hiện miễn 
giảm học phí đào tạo nghề theo quy định. 

- Tổ chức tập huấn cán bộ lao động, thương binh và xã hội cấp huyện, xã để thực 
hiện tốt công tác trợ giúp người tàn tật. 

- Phối hợp thành lập Hội Người khuyết tật thành phố.  
- Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân thành phố. 
2. Sở Y tế  
- Chủ trì lập và hướng dẫn việc phân loại dạng tật.  
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác điều tra số 

lượng người tàn tật trên địa bàn thành phố. 
- Hướng dẫn, chỉ đạo công tác phát hiện, can thiệp sớm và phục hồi chức năng 

cho người tàn tật tại cộng đồng, nhất là phụ nữ, trẻ em tàn tật. 
- Chủ trì hướng dẫn việc cấp thẻ BHYT và chỉ đạo tổ chức khám chữa bệnh miễn 

phí cho người tàn tật là đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo theo quy định. 
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- Có kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ phục hồi 
chức năng và đầu tư trang thiết bị, dụng cụ luyện tập cho các cơ sở phục hồi chức năng. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo  
- Phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các quận, huyện vận động 

và tạo điều kiện cho số trẻ em tàn tật trong độ tuổi đi học còn sức khỏe được đến trư
ờng, thực hiện việc cấp học bổng, trợ cấp sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ tàn tật nghèo 
theo quy định. 

- Chỉ đạo các trường thực hiện miễn giảm học phí, các khoản đóng góp xây dựng 
trường cho học sinh là người tàn tật theo quy định. 

- Phát triển và mở rộng mô hình giáo dục hòa nhập cộng đồng.  
- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên và biên soạn tài 

liệu chuyên môn giảng dạy trẻ tàn tật và giáo dục phòng ngừa tàn tật cho học sinh nói 
chung.  

4. Sở Văn hoá - Thông tin 
- Chủ trì xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, 

kế hoạch trợ giúp người tàn tật của Trung ương và của thành phố.  
- Phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn 

thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc 
biệt trên đài phát thanh xã, phường nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề người tàn tật, 
phổ biến rộng rãi các biện pháp phòng ngừa tàn tật, phòng chống bạo lực, phân biệt đối 
xử đối với người tàn tật, tạo điều kiện để người tàn tật tham gia các hoạt động văn hóa 
- xã hội phù hợp và hòa nhập với cộng đồng.  

5. Sở Thể dục Thể thao:  
- Lập kế hoạch về xây dựng các cơ sở hoạt động thể dục-thể thao cho người tàn 

tật của thành phố và quận, huyện.  
- Phối hợp với các ngành liên quan lập phương án cải tạo lối đi cho người tàn tật 

tại các công trình thể dục-thể thao hiện có; các công trình thể dục-thể thao xây dựng 
mới phải thiết kế có lối đi riêng cho người tàn tật.  

- Tạo mọi điều kiện để người tàn tật được tham gia luyện tập các môn thể dục-thể 
thao tại các cơ sở thể dục-thể thao của thành phố và quận, huyện. 

- Hướng dẫn cho người tàn tật tham gia luyện tập, thi đấu thể dục-thể thao hòa 
nhập cộng đồng. 

6. Sở Xây dựng: Hướng dẫn thực hiện, thiết kế, xây dựng các công trình mới và 
cải tạo một số công trình hiện có đảm bảo thuận tiện cho người tàn tật sử dụng theo bộ 
quy chuẩn đã ban hành. 
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7. Sở Giao thông Công chính: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ 
chức tốt việc cấp thẻ đi xe buýt miễn phí đối với người tàn tật. 

8. Sở Bưu chính Viễn thông: Chủ trì, xây dựng đề án hỗ trợ người tàn tật của 
thành phố tiếp cận và sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông 
nhằm nâng cao nhận thức, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần và công việc cũng như 
trong sinh hoạt hàng ngày của người tàn tật . 

9. Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em: Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện các 
chính sách hỗ trợ đối với trẻ em bị tàn tật theo quy định. 

10. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư: Cân đối, bố trí kinh phí thực hiện 
Kế hoạch trình UBND thành phố quyết định; hướng dẫn các đơn vị, địa phương sử 
dụng kinh phí có hiệu quả và quyết toán theo quy định của nhà nước. 

11. Sở Tư pháp: Chủ trì, tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận 
thức việc thực hiện  Pháp lệnh về Người tàn tật và đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý 
miễn phí cho người tàn tật. 

12. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện: 
- Chủ trì, tổ chức điều tra, rà soát, lập danh sách người tàn tật theo địa chỉ, dạng 

tật để quản lý và theo dõi.  
- Xây dựng kế hoạch trợ giúp người tàn tật của địa phương, bố trí ngân sách và t

ăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện kế hoạch và hỗ trợ hoạt động của ch
ương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.  

- Triển khai thực hiện các chính sách, chế độ trợ cấp xã hội, trợ giúp y tế, giáo dục, 
học nghề, tạo việc làm, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đối với người tàn tật. 

- Vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn hỗ trợ dạy nghề, 
tạo điều kiện tiếp nhận người tàn tật vào làm việc. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện tốt việc quản lý, giám sát chi trả trợ 
cấp thường xuyên đối với người tàn tật tại cộng đồng. 

13. Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh Truyền 
hình Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các nội dung đã được đề ra trong Kế hoạch trợ 
giúp người tàn tật của thành phố; thực hiện các tin, bài về gương những tập thể, cá nhân 
điển hình trong phong trào chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ người tàn tật và  gương người 
tàn tật vượt khó vươn lên trong cuộc sống. 

Đề nghị Uỷ ban MTTQVN thành phố; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Liên 
hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh 

Phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền vận động các tổ chức, cơ quan, 
đơn vị, các nhà hảo tâm giúp đỡ người tàn tật cả về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện 
để người tàn tật vươn lên hòa nhập cộng đồng. 
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Đề nghị Hội Chữ thập đỏ, Hội Từ thiện, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ 
côi, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh 

Phối hợp với chính quyền các cấp để vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước hỗ trợ và giúp đỡ người tàn tật nhằm góp phần thực hiện tốt Kế hoạch của thành 
phố. 

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

Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 
thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, 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: 54/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 13 tháng 9 năm 2007 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về quản lý, bảo tồn rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan 
đến vùng biển từ hòn Chảo đến Nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thuỷ sản Nông lâm, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, bảo tồn rạn san 
hô và các hệ sinh thái liên quan đến vùng biển từ hòn Chảo đến Nam Hải Vân và bán 
đảo Sơn Trà. 

Điều 2. Giám đốc Sở Thủy sản - Nông lâm chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, 
hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy định nêu tại Điều 1. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thủy sản - 

Nông lâm, Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng thành 
phố, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Ủy ban nhân dân các quận, phường, 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 
________________________________________________ 

 
QUY ĐỊNH 

Về quản lý, bảo tồn rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan đến vùng biển 
từ Hòn Chảo đến Nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND 

ngày 13  tháng 9 năm 2007 của UBND  thành phố Đà Nẵng) 
 
 

Chương I 
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Văn bản này quy định về phân vùng quản lý, bảo tồn rạn san hô và các hệ sinh 

thái liên quan đến vùng biển từ Hòn Chảo đến Nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy định này được áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động 

liên quan đến việc bảo tồn rạn san hô và các hệ sinh thái biển liên quan đến rạn san hô.  
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. Vùng quản lý, bảo tồn rạn san hô: Là vùng biển được thiết lập nhằm bảo vệ 

rạn san hô và các hệ sinh thái gồm đa dạng sinh học, nguồn lợi thuỷ sản, các giá trị 
kinh tế, văn hoá, lịch sử liên quan. 

2. Hệ sinh thái: Là hệ thống các quần thể sinh vật sống chung và phát triển trong 
một môi trường nhất định, quan hệ tương tác với nhau và với môi trường đó. 

3. Vùng khai thác hợp lý: Là vùng khai thác nguồn lợi thuỷ sản một cách hợp lý, 
đảm bảo phát triển bền vững kinh tế biển.  

4. Vùng phục hồi sinh thái: Là vùng được quản lý, bảo vệ và tổ chức các hoạt đ
ộng nhằm duy trì chất lượng các hệ sinh thái, nguồn lợi sinh vật hiện có, đảm bảo khả 
năng phục hồi hệ sinh thái, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản tự nhiên.  

5. Vùng bảo vệ nghiêm ngặt : Là vùng có rạn san hô và hệ sinh thái trong tình 
trạng tốt, đa dạng sinh học cao, nguồn lợi sinh vật biển phong phú cần được quản lý chặt 
chẽ nhằm duy trì tính tự nhiên của các hệ sinh thái. 

6. Phát triển bền vững: Là các hoạt động sử dụng, khai thác hợp lý tiềm năng về 
phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trong giới hạn cho phép nhằm duy trì chức năng sinh 
thái và bảo vệ môi trường vùng biển đó. 
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7. Đa dạng sinh học: Là sự phong phú về nguồn gen, về giống, loài sinh vật và 
hệ sinh thái tự nhiên. 

Điều 4. Các hoạt động bảo tồn rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan 
1. Hoạt động bảo tồn các khu vực có tính đa dạng sinh học loài cao.  
2. Hoạt động bảo tồn được các đại diện của các kiểu quần xã sinh vật rạn san hô 

trong sự liên kết với phân bố địa lý của chúng. 
3. Hoạt động bảo tồn các quần thể hiếm, đặc biệt các loài có phân bố hẹp và sự 

phong phú thấp. 
4. Hoạt động bảo tồn các điểm có tính đa dạng, độ phủ san hô và tiềm năng bổ sung 

cao. 
5. Hoạt động bảo tồn các khu vực tập trung nhằm tăng cường khả năng bổ sung của 

các đối tượng sinh vật nguồn lợi và duy trì năng suất nghề cá vùng ven bờ theo hướng 
bền vững. 

6. Hoạt động giảm thiểu suy giảm đa dạng sinh học đối với các quần xã đơn độc, 
có diện tích nhỏ và tính nhạy cảm đặc biệt của chúng đối với những xáo trộn cục bộ và 
khu vực. 

7. Hoạt động cung cấp những cơ hội nghiên cứu về sinh thái, địa sinh học, tiến hóa 
và khí hậu - môi trường.  

8. Hoạt động phát triển cộng đồng và phục hồi sinh thái. 
9. Hoạt động tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái biển đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế-xã hội của địa phương theo hướng bền vững. 
 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 5. Phạm vi vùng quản lý  
Phạm vi của vùng quản lý bảo tồn rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan đến 

vùng biển từ Hòn Chảo đến nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà (sau đây gọi là vùng 
quản lý) có diện tích là 3.940ha, chia thành hai khu vực: 

1. Khu vực Hòn Chảo đến Nam Hải Vân: Được xác định bởi đường bờ biển và 
các đường gấp khúc nối liền các toạ độ sau:  

  16o12’38” -108o11’57”;  16o12’37” - 108o12’26” 
  16o11’57”- 108o12’25”; 16o08’43” - 108o08’46” 
2. Khu vực Bán đảo Sơn Trà: Được xác định bởi đường bờ biển và các đường gấp 

khúc nối liền các toạ độ sau: 
  16o07’31”- 108o13’08”; 16o07’44” - 108o12’52” 
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    16o09’39” - 108o14’22”; 16o08’45” - 108o19’20”;  
           16o07’05” - 108o20’29”; 16o05’44” - 108o18’37” 
     16o05’02” -108o15’05” 
Điều 6. Phân vùng quản lý  
Vùng biển được điều chỉnh bởi quy định này được phân thành 03 vùng chức năng 

như sau: (Sơ đồ phân vùng quản lý thể hiện ở phụ lục đính kèm) 
Vùng bảo vệ nghiêm ngặt (Vùng lõi): Diện tích 82 ha 
Phạm vi: là vùng biển bao gồm các khu vực Hòn Sụp, Bãi Bụt, Hục Lỡ, Vũng Đá 

và Đông Bãi Bắc được giới hạn từ bờ ra đến 300m đến độ sâu trung bình 12m (bao gồm 
36,2 ha rạn san hô). Các khu vực nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt gồm:  

- Hòn Sụp: Giới hạn bởi 04 điểm có tọa độ  
    16o05’32” - 108o15’37” ; 16o05’22” - 108o15’30” 
    16o05’11” - 108o15’47” ; 16o05’22” - 108o15’55”  
- Bãi Bụt: Giới hạn bởi đường bờ biển và 02 điểm có toạ độ 
            16o05’54” - 108o16’21” ;  16o05’48” - 108o16’41” 
- Hục Lỡ - Vũng Đá: Giới hạn bởi đường bờ biển và 02 điểm có toạ độ sau:  
  16o06’36” -108o18’37” ;  16o06’59” - 108o19’28” 
- Bãi Bắc: Giới hạn bởi 04 điểm có tọa độ 
  16o08’30” - 108o18’46” ;  16o07’49” - 108o18’38” 
  16o07’51” - 108o18’31” ;  16o08’30” - 108o19’16” 
II. Vùng phục hồi sinh thái: Diện tích 48,5 ha 
Phạm vi: Là vùng nằm ở khu vực Bãi Nồm. Giới hạn từ bờ ra khoảng 500 m, đến 

độ sâu trung bình 15m. Xác định bởi đường bờ biển và 02 điểm có toạ độ sau:  
  16o06’18” - 108o17’23” & 16o05’59” - 108o18’06”.  
III. Vùng khai thác hợp lý: Diện tích 3.809,5 ha 
Phạm vi: Giới hạn của vùng này kể từ vùng nước nông gần bờ và thủy vực sâu 

trong vùng biển từ Mũi Nhồi đến Mũi Nam Ô phía nam Hải Vân, từ Mũi Đèn phía Tây 
bán đảo Sơn Trà đến vùng bờ phường Mân Thái, nam bán đảo Sơn Trà. Gồm 03 khu 
vực: 

- Mũi Nhồi – Mũi Nam Ô : Giới hạn bởi đường bờ biển và 4 điểm có toạ độ: 
  16o12’38” -108o11’57”;  16o12’37” - 108o12’26” 
     16o11’57”- 108o12’25”; 16o08’43” - 108o08’46” 
- Mũi Đèn – Bắc Mũi Nghê: Giới hạn bởi đường bờ biển và 05 điểm có toạ độ: 
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  16o07’31”- 108o13’08”; 16o07’44” - 108o12’52” 
    16o09’39”-108o14’22”;16o08’45”-108o19’20”;16o07’05”-108o20’29” 
- Nam Mũi Nghê-Mân Thái: Giới hạn bởi đường bờ biển và 03 điểm có toạ độ: 
        16o07’05” - 108o20’29”; 16o05’44” - 108o18’37” 
  16o05’02” -108o15’05” 
Vùng khai thác hợp lý bao bọc các vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng phục hồi sinh 

thái. 
Điều 7. Các hoạt động bị cấm tại vùng quản lý 
1. Đối với vùng khai thác hợp lý: 
a) Các hành vi xâm hại đến cảnh quan môi trường, hủy hoại bãi đá ngầm, rạn san 

hô, các thảm thực vật và hệ sinh thái khác làm ảnh hưởng đến nơi cư trú, sinh sản, sinh 
trưởng của các loài động thực vật.  

b) Dùng chất nổ, xung điện, chất độc và các hình thức huỷ diệt khác để khai 
thác nguồn lợi thuỷ sản. 

c) Khai thác các loài thuỷ sản thuộc danh mục cấm, kể cả cấm có thời hạn trừ trư
ờng hợp phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học được Chính phủ cho phép; khai thác 
thuỷ sản nhỏ hơn kích cỡ qui định trừ trường hợp được phép khai thác để nuôi trồng. 

d) Nuôi trồng thuỷ sản quy mô công nghiệp. 
e) Khai thác khoáng sản. 
g) Các hoạt động làm xói lở, bồi lấp bờ biển, các hoạt động san ủi đất, đổ đất lấn 

biển ở nơi có rạn san hô. 
h) Lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng mặt nước trái pháp luật. 
i) Du nhập động vật, thực vật ngoại lai có khả năng gây hại đối với môi 

trường, hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học của vùng biển. 
k) Gây ô nhiễm môi trường, độ rung quá giới hạn cho phép. 
2. Đối với vùng phục hồi sinh thái: 
a) Các hành vi được quy định tại khoản 1 Điều này . 
b)  Xây dựng công trình, nhà ở; thả neo tàu, thuyền trên các rạn san hô. 
c)  Khai thác thuỷ sản dưới mọi hình thức trừ nghiên cứu khoa học. 
d) Xả nước thải không qua xử lý đạt tiêu chuẩn. 
3. Đối với vùng bảo vệ nghiêm ngặt (vùng lõi):  
a) Các hành vi được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 
b) Thu thập mẫu khoáng sản, san hô, động thực vật thuỷ sinh, mẫu vi sinh vật. 
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Điều 8. Hoạt động phục hồi hệ sinh thái và tái tạo nguồn lợi thuỷ sản 
1. Khuyến khích các hoạt động nhằm phục hồi hệ sinh thái, tái tạo nguồn lợi thuỷ 

sản, bảo vệ và tăng cường tính đa dạng sinh học của vùng biển từ Hòn Chảo đến nam 
Hải Vân và bán đảo Sơn Trà.  

2. Các hoạt động liên quan đến việc phục hồi hệ sinh thái và tái tạo nguồn lợi thuỷ 
sản trong vùng quản lý phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 9. Hoạt động nuôi trồng, khai thác thuỷ sản 
1. Các hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản chỉ được tiến hành tiến hành trong 

vùng quản lý phải tuân thủ đầy đủ những quy định về bảo vệ môi trường, sinh cảnh, 
phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.  

2. Khuyến khích áp dụng các hình thức nuôi trồng thuỷ sản sinh thái để tái tạo 
nguồn lợi thuỷ sản, phục vụ du lịch.  

Điều 10. Hoạt động nghiên cứu khoa học, thăm dò, khảo sát, khảo cổ  
1. Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ nhằm mục đích bảo vệ và phát triển nguồn lợi, nâng cao năng suất sản xuất, đa 
dạng hoá ngành nghề giúp cộng đồng dân cư vùng quản lý. 

2. Hoạt động thăm dò tài nguyên, khoáng sản, hoạt động khảo sát, khảo cổ, nghiên 
cứu khoa học dưới nước trong vùng quản lý phải được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép và phải tuân thủ các qui định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường và các 
qui định pháp luật khác có liên quan. 

Điều 11. Hoạt động du lịch, văn hoá, thương mại 
1. Việc tổ chức các hoạt động du lịch văn hoá, thương mại không được làm ảnh 

hưởng xấu đến nguồn lợi, sinh cảnh của vùng quản lý. Các dự án phát triển du lịch 
trong vùng quản lý phải được cơ quan có  thẩm  quyền phê duyệt. 

2. Khuyến khích cộng đồng cư dân tham gia các hoạt động du lịch, thương mại, 
văn hoá và các hoạt động khác không bị cấm trong vùng quản lý. 

3. Tất cả các hoạt động du lịch, văn hoá, thương mại trong vùng quản lý đều phải 
tuân theo điều 7 quy định này. 

Điều 12. Hoạt động tham gia quản lý của cộng đồng 
Tập thể, cá nhân, hộ gia đình tại địa phương có trách nhiệm tham gia quản lý, bảo 

tồn rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan. Cộng đồng dân cư thực hiện quyền giám 
sát, phát hiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo tồn rạn san hô và các 
hệ sinh thái liên quan. 

 

Chương III 
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
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Điều 13. Trách nhiệm của các ngành, địa phương 
1. Sở Thuỷ sản Nông Lâm: 
- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về bảo vệ và 

phát triển nguồn lợi thủy sản; tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản; lập kế hoạch triển khai các dự án phục hồi 
hệ sinh thái, tái tạo nguồn lợi thủy sản trong vùng quản lý; 

- Xây dựng Dự án bảo tồn, phục hồi và phát triển rạn san hô trên vùng quản lý; 
- Tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, triển khai các đề tài, mô hình 

khai thác, nuôi trồng, phục hồi hệ sinh thái và tái tạo nguồn lợi thuỷ sản có hiệu quả tại 
các khu vực đã qui định để góp phần nâng cao đời sống người dân trong vùng quản lý. 

2. Sở Nội vụ : 
Phân bổ biên chế hợp lý để đảm bảo hoạt động của đơn vị quản lý. 
3. Sở Kế hoạch Đầu tư: 
Bố trí kinh phí quản lý và bảo tồn rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan vùng 

biển từ Hòn Chảo đến nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà trình UBND thành phố duyệt. 
4. Sở Khoa học và Công nghệ: 
Sở Khoa học và công nghệ có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các ban ngành 

liên quan đề xuất các đề tài, dự án nhằm khai thác hợp lý, phục hồi và bảo vệ đa dạng 
sinh học rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan; kêu gọi các dự án đầu tư, chương 
trình tài trợ bảo tồn và phát triển rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan trong vùng 
quản lý. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: 
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định và biện pháp bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên, quản lý bảo vệ môi trường tại vùng biển từ Hòn Chảo đến nam Hải Vân 
và bán đảo Sơn Trà. Phối hợp với Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng và các cơ quan 
liên quan định kỳ quan trắc, đánh giá diễn biến môi trường vùng biển từ Hòn Chảo đến 
nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà; 

- Tổ chức thực hiện các chương trình hành động quản lý tổng hợp vùng bờ tại các 
vùng ven biển và vùng lân cận của vùng quản lý nhằm tạo sự hỗ trợ từ bên ngoài cho 
việc nâng cao hiệu quả hoạt động của vùng biển từ Hòn Chảo đến nam Hải Vân và bán 
đảo Sơn Trà. 

6. Sở Du lịch : 
- Tổ chức xây dựng kế hoạch quản lý và hướng dẫn các hoạt động du lịch hợp lý 

trong vùng biển từ Hòn Chảo đến nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà trình UBND thành 
phố phê duyệt; 



 CÔNG BÁO/Số 33 + 34 + 35/Ngày 20-9-2007 29 

- Trực tiếp chỉ đạo cơ quan quản lý, sử dụng nguồn lợi san hô và các hệ sinh thái 
liên quan phục vụ du lịch thực hiện tốt quy định này; 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận liên quan thực hiện các chương trình đ
ào tạo ngành nghề phục vụ du lịch nhằm từng bước chuyển đổi nghề hợp lý cho cộng 
đồng ngư dân ven biển. 

7. Sở Tài chính : 
- Phân bổ kế hoạch sự nghiệp hàng năm thực hiện việc bảo vệ và tái tạo nguồn lợi 

thuỷ sản hàng năm, tạo nguồn quỹ tái tạo nguồn lợi; 
- Hướng dẫn cơ quan quản lý thực hiện các cơ chế tài chính theo quy định. 
8. Công an thành phố, Bộ chỉ huy Biên phòng thành phố: 
Chỉ đạo thực hiện và phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý an ninh, trật tự trên 

biển, trên đảo, ven đảo và các vùng nước trong vùng quản lý. Phối hợp với địa phương 
và các cơ quan liên quan quản lý việc thực hiện các qui định hiện hành về biên giới, 
hải đảo và các qui định khác có liên quan, hỗ trợ lực lượng cho các ngành chức năng 
và Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi 
phạm. 

9. Ủy ban nhân dân các quận:  
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, UBND các quận có trách nhiệm phối 

hợp với các cơ quan chức năng tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả vùng quản lý. 
Phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện Quy định này và các quy định 
pháp luật khác liên quan đến vùng quản lý; 

- Chỉ đạo cho UBND các phường liên quan xây dựng và triển khai các mô hình 
cộng đồng ngư dân tham gia quản lý vùng biển từ hòn Chảo đến nam Hải Vân và bán 
đảo Sơn Trà; 

- Chỉ đạo các phường có hoạt động nghề cá tại vùng quản lý thực hiện việc chuyển 
đổi nghề cho ngư dân làm các nghề khai thác thuỷ sản ven bờ bị cấm sang các nghề 
dịch vụ du lịch, khai thác phù hợp.  

 

Chương IV 
KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

 

Điều 14. Nguồn kinh phí 
Kinh phí cho hoạt động phân vùng quản lý, công tác quản lý và bảo tồn được hình 

thành từ các nguồn sau: 
1. Nguồn ngân sách nhà nước. 
2. Nguồn kinh phí liên doanh liên kết.  
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3. Kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các hoạt đ
ộng quản lý, phát triển vùng quản lý theo quy định của pháp luật. 

4. Nguồn thu từ phí tham quan du lịch, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 
vùng quản lý. 

 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 15. Khen thưởng  
Các tổ chức, cá nhân có thành tích giữ gìn, bảo vệ, phát triển vùng quản lý hoặc 

phát hiện, khắc phục sự cố môi trường, bảo vệ các hệ sinh thái, bảo vệ và tái tạo nguồn 
lợi sinh vật biển trong vùng quản lý thì được khen thưởng theo qui định của pháp luật. 

Điều 16. Xử lý vi phạm 
Tổ chức, cá nhân vi phạm các qui định tại Qui định này thì tuỳ theo tính chất, mức 

độ vi phạm mà xử lý theo qui định của pháp luật. 
Điều 17. Tổ chức thực hiện 
Trong quá trình thực hiện, nếu có những điểm chưa phù hợp đề nghị các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Sở Thủy sản -Nông Lâm để tổng hợp và báo cáo 
UBND thành phố xem xét, điều chỉnh./. 

 

                                                     
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN SƠN TRÀ 

_______________________ 

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

Số: 08/2007/QĐ-UBND            Sơn Trà, ngày 30  tháng 8 năm 2007 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch Xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị 
trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 
 

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, 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; 

Căn cứ Quyết định số 143/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng “Ban hành Đề án Xây dựng nếp sống văn hoá - văn 
minh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010”; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá - Thể thao quận Sơn Trà, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Xây dựng nếp sống văn hoá 
- văn minh đô thị trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010. 

Điều 2. Giao Phòng Văn hoá - Thể thao quận hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND, Trưởng phòng Văn hoá - Thể thao quận, Chủ 

tịch UBND các phường, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 
quan căn cứ Quyết định  thi hành./. 

 

                                                
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Công Hồ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN SƠN TRÀ 

_______________________ 

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

KẾ HOẠCH 
Xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị  

trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08  /2007/QĐ-UBND   

ngày 30  tháng 8  năm 2007 của Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà) 
 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
1. Tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng nội dung của Đề án xây dựng nếp sống 

văn hoá- văn minh đô thị của thành phố Đà Nẵng đến các phòng, ban ngành, đoàn thể, 
cơ quan, đơn vị ... và toàn thể nhân dân, làm cho mọi người dân, cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức, sinh viên học sinh.... nâng cao nhận thức tuân thủ các quy định 
của pháp luật, các qui ước của cộng đồng, cùng nhau xây dựng nếp sống văn hoá - văn 
minh đô thị. 

2. Các phòng, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và các địa phương tiến 
hành xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp và các mô hình cụ thể nhằm tập trung xây 
dựng các hành vi ứng xử có văn hoá, văn minh và phòng chống, ngăn ngừa, giảm thiểu 
các hành vi thiếu văn hoá, hành vi vi phạm nếp sống văn hoá - văn minh đô thị. 

3. Duy trì thường xuyên có hiệu quả phong trào toàn dân xây dựng nếp sống văn 
minh - văn hoá đô thị; phòng chống và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nếp sống văn 
hoá - văn minh theo quy định của pháp luật, từng bước hình thành thói quen và nếp sống 
văn minh cho mỗi người dân, mỗi cán bộ công chức, người lao động.... 

4. Phấn đấu đến năm 2010, cơ bản định hình một số hành vi ứng xử văn hoá - vă
n minh đô thị và trở thành nếp sống tự giác của người dân Sơn Trà. 

II. NỘI DUNG, LĨNH VỰC XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ - VĂN 
MINH, ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG VÀ ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI: 

1. Nội dung xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh: 
- Sống và làm việc theo pháp luật và qui định, qui ước của cộng đồng dân cư cơ 

quan, đơn vị; 
- Có tinh thần yêu nước, yêu quê hương, có lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền 

thống quê hương anh hùng, có ý chí tự lực tự cường, phấn đấu vì quê hương giàu mạnh, 
công bằng dân chủ và văn minh; 

- Hướng về cội nguồn, tổ tiên, biết gìn giữ, trân trọng và phát huy truyền thống và 
bản sắc văn hoá dân tộc; 
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- Giữ gìn truyền thống tôn sư trọng đạo, kính già, yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ, có 
tinh thần tương thân tương ái; 

- Có ý thức đoàn kết cộng đồng, có tinh thần hợp tác, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, 
tôn trọng lợi ích của cộng đồng và của người khác, phát huy tình hữu nghị, đoàn kết 
quốc tế vì hoà bình và phát triển; 

- Có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, thuỷ chung, có tinh 
thần khiêm tốn, hiếu học, cầu tiến, biết chọn lọc, tiếp thu những tinh hoa văn hoá, thành 
tựu khoa học của nhân loại; 

- Thực hiện hôn nhân đúng luật, tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội đúng qui định, 
không mê tín dị đoan, không sử dụng văn hoá phẩm đồi truỵ 

2. Lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh: 
- Nếp sống cá nhân là nhân tố quyết định để hình thành nếp sống gia đình, nếp 

sống xã hội. Qua giáo dục và giao tiếp từng bước hình thành các quy tắc ứng xử cá 
nhân mang tính văn hoá - văn minh đô thị trong nếp ăn, ở, mặc, đi lại, giải trí, nói nă
ng, chào hỏi, học tập, lao động, sinh hoạt, hội họp, đối xử bạn bè và trong các quan hệ 
xã hội khác. Nếp sống cá nhân văn hoá - văn minh của mỗi người phải được hoàn thiện 
không ngừng và được thể hiện qua các hành vi ứng xử, giao tiếp trong gia đình, cộng 
đồng dân cư, ở cơ quan, đơn vị, trường học, nơi lao động và đặc biệt là nơi công cộng. 

- Nếp sống gia đình: Xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh gia đình cũng chính 
là nhằm hoàn thiện nhân cách các thành viên trong gia đình và hình thành nếp sống v
ăn hoá - văn minh trong xã hội. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá quý báu của 
dân tộc: sự thủy chung giữa vợ và chồng, lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, 
cha mẹ; sự tôn kính biết ơn tổ tiên; sống có nghĩa với anh em, họ hàng, làng xóm... Đ
ồng thời, tiếp thu và thể hiện những tư tưởng tiến bộ: tôn trọng và thực hiện quyền bình 
đẳng giới, chăm sóc trẻ em, người tàn tật. 

- Nếp sống xã hội: Cần xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị ở cơ quan, 
trường học, tổ dân phố, khu chung cư...; xây dựng ý thức giữ gìn an ninh trật tự, vệ 
sinh nơi công cộng, bảo vệ môi trường; giữ gìn kỷ cương pháp luật, trật tự giao thông, 
trật tự đô thị; các ứng xử trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt lễ hội, trong hội họp, 
thi hành công vụ... 

3. Đối tượng vận động: Các tầng lớp nhân dân đang sinh sống và làm việc tại quận 
Sơn Trà, tập trung chủ yếu 3 nhóm chính là: 

- Nhân dân ở địa bàn dân cư trên địa bàn quận; 
- Cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan, công sở, doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn quận; 
- Học sinh, sinh viên ở các trường học trên địa bàn quận.  
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4. Địa bàn triển khai:  Địa bàn triển khai vận động xây dựng nếp sống văn hoá - v
ăn minh đô thị là các cơ quan đơn vị cơ sở, bao gồm 3 địa bàn trọng yếu sau đây : 

- Cộng đồng dân cư (Đơn vị cơ sở là hộ gia đình, tổ dân phố và khu chung cư): 
Cần xây dựng các qui định, nội qui về xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị 
của mỗi loại hình và bổ sung vào tiêu chí bình chọn Gia đình văn hoá, Tổ dân phố văn 
hoá, Khu chung cư văn hoá. 

- Cơ quan, công sở (Đơn vị cơ sở là các cơ quan, doanh trại, doanh nghiệp, trường 
học, bệnh viên, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở dịch vụ .... sau đây gọi chung là cơ quan): 
Mỗi cơ quan tiến hành xây dựng các qui định, nội qui xây dựng nếp sống văn hoá - v
ăn minh đô thị và bổ sung vào tiêu chí bình xét danh hiệu Cơ quan văn hoá. 

- Nơi công cộng (Đơn vị cơ sở là công viên, khu vui chơi giải trí, nhà hát, rạp 
chiếu bóng, bảo tàng, nhà thi đấu, sân vận động, chợ, nhà hàng, khách sạn, khu du 
lịch... ): là nơi thu hút nhiều người đến vui chơi, giải trí, sinh hoạt.... cần xây dựng nội 
qui, qui định cụ thể phù hợp với từng loại hình. Mô hình đầu tư xây dựng và xem xét 
công nhận là: Đường phố, đơn vị văn hoá - văn minh hoặc các điển hình là Điểm sáng 
văn hoá - văn minh. 

III. GIẢI PHÁP CƠ BẢN: 
1. Công tác chỉ đạo: Việc xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị là cuộc 

vận động rộng lớn, cho nên phải cần có sự chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên của các 
cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, xí 
nghiệp, trường học... đóng trên địa bàn quận và sự phối hợp tham gia vận động của 
Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội. 

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục: 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục một cách sâu rộng và đồng bộ  trong 

các ngành, các cấp, các đoàn thể, cơ quan, trường học, nhà máy, xí nghiệp, cộng đồng 
dân cư..., để mọi người nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng nếp sống văn 
hoá - văn minh đô thị, nhằm tạo nên sự chuyển biến rõ rệt về thực hiện nếp sống văn 
hoá - văn minh đô thị. Việc tuyên truyền, giáo dục phải thường xuyên liên tục, nội dung 
tuyên truyền phải phù hợp với từng loại đối tượng; hình thức tuyên truyền, giáo dục 
phải phong phú, đa dạng, vừa chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng vừa chú ý tuyên truyền ở từng địa bàn dân cư. 

- Lồng ghép nội dung xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị với các cuộc 
vận động, phong trào của các ban, ngành, hội, đoàn thể nhất là cuộc vận động ''Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư'', “Xây dựng cơ quan, công sở 
văn hoá”. Đồng thời phổ biến, nhân rộng các kinh nghiệm hay, đạt hiệu quả về xây 
dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị. 
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- Coi nội dung, kết quả xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị là một trong 
những tiêu chí xét thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ dân phố...; 
kịp thời khuyến khích động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân làm tốt công tác này. 

3. Xây dựng quy ước, hương ước: 
Tiếp tục triển khai việc xây dựng quy ước Tổ dân phố văn hoá, hương ước tộc họ 

văn hoá nhằm vận động, giáo dục nhân dân tự giác tham gia thực hiện, tạo dư luận 
quần chúng ủng hộ việc thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị, phê phán những 
tiêu cực lạc hậu. 

4. Tăng cường phòng, chống vi phạm hành chính: 
Tăng cường phòng, chống các vi phạm về nếp sống văn hoá - văn minh đô thị đồng 

thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và kịp thời, xử lý các hành vi 
vi phạm nếp sống văn hoá - văn minh đô thị theo quy định của pháp luật. 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM: 
1. Phòng Văn hoá - Thể thao:  
- Có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị hàng năm và từng 
giai đoạn trình Uỷ ban nhân dân quận phê duyệt; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 
việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị, tổng 
hợp báo cáo kết quả thực hiện với Uỷ ban nhân dân quận; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan, tổ chức 
hội thi, hội diễn văn hoá văn nghệ... với chủ đề xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh 
đô thị phù hợp với từng đối tượng và từng địa bàn dân cư; 

- Hướng dẫn cho các tổ dân phố xây dựng Quy ước thực hiện nếp sống văn hoá - 
văn minh đô thị trên địa bàn dân cư; tại các khu vui chơi, giải trí, thư viện; tại các cơ 
sở thể dục thể thao; 

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch 
triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá vùng biển quận 
Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng” gắn với việc xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô 
thị trình Uỷ ban nhân dân Quận phê duyệt; 

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân quận bổ sung hoàn chỉnh các Quy ước của 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn quận;  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt và 
báo cáo viên;  

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, Đội kiểm tra liên ngành 814 tổ chức 
kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếp sống văn hoá - văn minh đô thị theo 
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Nghị định 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 của Chính phủ quy định về xử phạt  vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin. 

2. Phòng Quản lý đô thị: 
- Phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các phường 

rà soát và có kế hoạch trình Uỷ ban nhân dân quận phê duyệt triển khai thực hiện việc 
bê tông hoá kiệt hẻm tại các khu dân cư, vấn đề thoát nước, điện chiếu sáng...  

- Phối hợp với các phòng, ban ngành có liên quan triển khai quy định về thực hiện 
nếp sống văn hoá văn minh trên đường phố, vỉa hè, nơi công cộng; triển khai thực hiện 
nghiêm túc Chỉ thị 36/2006/ CT-UBND ngày 17/4/2006 của Uỷ ban nhân dân thành 
phố Đà Nẵng về việc quy định quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao 
thông trên các tuyến đường thành phố.  

-  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm.  
3. Phòng Giáo dục - Đào tạo:  
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho học sinh sinh viên nâng cao 

nhận thức trong việc xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị. Tổ chức ký cam 
kết thi đua thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh trong trường học. 

- Hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học 
công lập và ngoài công lập trên địa bàn quận thực hiện quy định nếp sống văn hoá – v
ăn minh tại trường học. 

4. Trung tâm Y tế: 
- Hướng dẫn và triển khai thực hiện quy định về thực hiện nếp sống văn hoá - văn 

minh tại các cơ sở y tế trên địa bàn quận. 
- Hướng dẫn cho các cửa hàng kinh doanh ăn uống phải trang bị đầy đủ phương tiện 

đựng rác thải, nước và thức ăn thừa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 
- Phối hợp với các cơ quan liên quan, Đội kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra và 

xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế theo Nghị định số 
45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ. 

5. Phòng Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Nghị định của Chính phủ 
và các văn bản có liên quan quy định về xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến 
việc thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị. 

 6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân quận bố trí 
nguồn kinh phí cho công tác triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy những 
giá trị văn hoá vùng biển quận Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng”, công tác triển khai thực 
hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị hàng năm; chủ động phối hợp với các ban, 
ngành, đoàn thể liên quan tổ chức huy động các nguồn lực khác phục vụ cho việc triển 
khai thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị; tổ chức kiểm tra đảm bảo sử dụng 
nguồn kinh phí đúng mục đích, đạt hiệu quả. 
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 7. Công an quận: Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội theo Nghị định số 150/2005/NĐ-
CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ, trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị 
định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ. 

8. Đài Truyền thanh quận: Triển khai công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống 
văn hoá - văn minh đô thị trên Đài truyền thanh quận và các phường, viết các tin bài 
biểu dương những tập thể, cá nhân, những gương người tốt việc tốt; phê phán những 
biểu hiện tiêu cực, những hành vi vi phạm nếp sống văn hoá - văn minh đô thị. 

9. Phòng kinh tế, Ban quản lý chợ:  Phối hợp với các cơ quan liên quan và Uỷ 
ban nhân dân các phường có trách nhiệm triển khai thực hiện quy định về thực hiện 
nếp sống văn hoá - văn minh tại các doanh nghiệp, các cửa hàng, các chợ trên địa bàn 
quận. 

10. Phòng Tổ chức chính quyền: Hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị triển khai 
quy định thực hiện  nếp sống văn hoá – văn minh tại công sở.  

11. Các phòng, ban, ngành của quận: Chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền và 
triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị trong 
các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị... thuộc chức năng quản lý. 

12. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động và các tổ 
chức xã hội có biện pháp lồng ghép triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nếp sống 
văn hoá - văn minh đô thị trong hệ thống tổ chức mình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
giáo dục xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị với nhiều nội dung và hình thức 
thích hợp nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên hội viên trong việc thực hiện nếp 
sống văn hoá - văn minh đô thị. 

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá 
ở khu dân cư” lồng ghép các nội dung xây dựng nếp sống văn hoá – văn minh đô thị  
vào nội dung cuộc vận động; phối hợp với Uỷ ban nhân dân các phường hướng dẫn tổ 
dân phố, khu dân cư xây dựng Quy ước thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị. 

13. Đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương và Thành phố đóng 
trên địa bàn phối hợp với các phòng, ban, ngành  và các địa phương triển khai thực 
hiện nội dung xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị đến cán bộ, chiến sĩ, công 
nhân, viên chức... Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân 
quận.   

14. Uỷ ban nhân dân các phường: 
- Trên cơ sở kế hoạch xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị của Uỷ ban 

nhân dân quận, Uỷ ban nhân dân các phường tiến hành xây dưng kế hoạch xây dựng 
nếp sống văn hoá - văn minh đô thị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tổ 
chức Hội nghị triển khai thực hiện.  
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- Tổ chức tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định 
tại Đề án “Xây dựng nếp sống văn hoá – văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng đến năm 2010” như: không rải giấy vàng mã, tiền âm phủ, gạo muối, vật cúng 
trên đường; không đặt miếu thờ và các vật cúng ở nơi công cộng; không nằm trên đất, 
ghế, võng, chiếu... tại các nơi công cộng; không treo đặt các vật dụng, phơi áo quần, 
chăn màn... nơi công cộng, phía mặt tiền đường phố, khu chung cư làm mất mỹ quan 
đô thị; các cửa hàng kinh doanh ăn uống phải trang bị đầy đủ phương tiện đựng rác 
thải, nước và thức ăn thừa; triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36/2006/CT-
UBND ngày 17/4/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định quản 
lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thành 
phố.  

- Hướng dẫn cho các tổ dân phố xây dựng Quy ước thực hiện nếp sống văn hoá- 
văn minh đô thị;  

- Tổ chức cho nhân dân tổng dọn vệ sinh vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật hằng 
tuần; dẹp bỏ các hàng quán lần chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh; tẩy xoá các 
biển quảng cáo trái phép như: “khoan cắt bê tông”, “khoan giếng”, dán quảng cáo dạy 
thêm, dạy kèm không đúng qui định... tại các đường phố, cột điện và kiệt hẻm trên toàn 
quận. 

- Tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nếp sống 
văn hoá - văn minh đô thị. Trước mắt cần tập trung giải quyết chấm dứt việc quảng cáo, 
rao bán hàng bằng loa đài trên đường phố, trong khu dân cư, nơi công cộng; xoá bỏ các 
bảng quảng cáo, các số điện thoại khoan cắt bê tông... trên bờ tường, tường nhà và các 
công trình công cộng khác; xoá bỏ các miếu thờ và các vật cúng ở nơi công cộng.  

- Hàng năm, Uỷ ban nhân dân các phường tiến hành tổ chức Hội nghị đánh giá 
kết quả xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị và khen thưởng, biểu dương 
những tập thể và cá nhân có thành tích  xuất sắc trong việc triển khai thực hiện xây 
dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
Trên cơ sở Kế hoạch này, hàng năm, các phòng, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, 

đơn vị, xí nghiệp, trường học...và Uỷ ban nhân dân các phường tiến hành xây dựng kế 
hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nếp sống văn hoá - văn 
minh đô thị. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân quận (phòng Văn 
hoá  - Thể thao) để theo dõi, tổng hợp. Hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả. Tổ 
chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ vào năm 2008 và tổng kết vào năm 2010, khen thưởng, 
biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nếp 
sống văn hoá - văn minh đô thị. 

Hàng năm vào tháng 6 và tháng 12, Uỷ ban nhân dân quận sẽ tổ chức kiểm tra đ
ánh giá kết quả triển khai thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị tại các địa phư
ơng, các phòng, ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị...  



 CÔNG BÁO/Số 33 + 34 + 35/Ngày 20-9-2007 39 

Giao phòng Văn hoá - Thể thao quận chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 
việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo sơ kết, tổng kết kịp thời cho Uỷ ban 
nhân dân quận để theo dõi, chỉ đạo./. 

 
 

            
                                                

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Công Hồ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN SƠN TRÀ 

_______________________ 

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

Số: 09/2007/QĐ-UBND            Sơn Trà, ngày 30  tháng 8 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Ban hành Kế hoạch Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo 

và cán bộ quản lý giáo dục quận Sơn Trà đến năm 2010 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 
Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà 
giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010; 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà 
giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Đà Nẵng đến năm 2010” ban hành theo 
Quyết định số 01/2007/QĐ-UB ngày 09/01/2007của UBND thành phố Đà Nẵng ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Xây dựng, nâng cao chất 
lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục quận Sơn Trà đến năm 2010. 

Điều 2. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 
này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, thủ 

trưởng các phòng, ban liên quan, chủ tịch UBND các phường căn cứ Quyết định thi 
hành./. 

 

 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

Lê Công Hồ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN SƠN TRÀ 

_______________________ 

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

 
KẾ HOẠCH  

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và  
cán bộ quản lý giáo dục quận Sơn Trà đến năm 2010  
(Ban hành kèm theo Quyết định  số 09/2007 /QĐ-UBND  
ngày 30  tháng 8 năm 2007 của UBND quận Sơn Trà) 

 
Trong những năm qua, đặc biệt từ khi triển khai Đề án "Tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 2 (khoá VIII) và phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo quận 
Sơn Trà đến năm 2010", công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 
cán bộ quản lý giáo dục đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của quận. 

Thực hiện Chỉ thị số 40/CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư trung 
ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 
giáo dục, Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 1 năm 2005 của thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 
cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010, Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành 
Kế hoạch Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 
quận  Sơn Trà đến năm 2010. 

I. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO 
DỤC CỦA QUẬN SƠN TRÀ. 

1. Đối với giáo dục Mầm non: 
Trong tổng số 199 nhà giáo, hiện có 192 nhà giáo đạt chuẩn đào tạo trở lên, tỷ lệ 

98,5%. Trong đó, có 91 nhà giáo đạt trình độ trên chuẩn, tỷ lệ 53,5%, gồm 78 nhà giáo 
tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và 13 nhà giáo tốt nghiệp đại học; có 11 nhà giáo có trình 
độ trung cấp lý luận chính trị. 

2. Đối với giáo dục phổ thông: 
Hiện có 924 nhà giáo giảng dạy ở các trường phổ thông. Trong đó, có 460 nhà 

giáo Tiểu học, 464 nhà giáo Trung học cơ sở (THCS). Với số lượng này, quận Sơn Trà 
đã đảm bảo định mức nhà giáo trên lớp theo quy định. Đảm bảo các loại hình giáo viên 
giảng dạy tất cả các bộ môn theo chương trình của từng cấp học, bậc học. 

Hầu hết nhà giáo tiểu học, THCS đều đạt trình độ đào tạo chuẩn về chuyên môn 
theo quy định. Hiện có 460 /460 nhà giáo tiểu học đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên, 
tỷ lệ 100%. Trong đó, có 241 nhà giáo đạt trình độ đào tạo trên chuẩn tỷ lệ 52,7%; có 
449/464 nhà giáo THCS đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên, tỷ lệ 96,8% . Trong đó có 
256 nhà giáo đạt trình độ trên chuẩn, tỷ lệ: 55,2%. 
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3. Đối với cán bộ quản lý giáo dục: 
- Mầm non: hiện có 22/22 cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) đạt trình độ đào 

tạo chuẩn trở lên, tỷ lệ 100%. Trong đó, có 14 CBQLGD đạt trình độ đào tạo trên 
chuẩn, tỷ lệ 63,6%. 

- Tiểu học: Có 29/29 CBQLGD có trình độ đào tạo trên chuẩn, tỷ lệ 100% 
- Trung học cơ  sở có 19/19 CBQLGD đạt trình độ đào tạo trên chuẩn, tỷ lệ 100%;  
Trong số 14 CBQLGD ở cơ quan phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) có 02 

CBQLGD có trình độ thạc sỹ,  số còn lại có trình độ đại học. 
Ngành GD&ĐT quận hiện có 58 CBQLGD của các ngành học, cấp học đạt trình 

độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên, 55 CBQLGD đã được bồi dưỡng quản lý giáo 
dục, 51 CBQLGD được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và hiện có 02 CBQLGD 
đang theo học sau đại học chuyên ngành quản lý giáo dục. 

II. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2010: 
Phấn đấu đến 2010, có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đủ 

về số lượng và chất lượng theo hướng chuẩn hóa, hợp lý về cơ cấu, vững vàng về tư 
tưởng chính trị, mẫu mực về phẩm chất, đạo đức, lối sống; có đủ trình độ và năng lực 
công tác đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc 
công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. 

1. Đối với giáo dục mầm non: 
- Từ nay đến năm 2010, hằng năm phải bổ sung từ 20-30 nhà giáo mầm non cho 

các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập. 
- Phấn đấu đến năm 2010, có 70% nhà giáo đạt trình độ đào tạo trên chuẩn; trong 

đó, có 30% nhà giáo đạt trình độ đại học và có 8% nhà giáo là đảng viên có trình độ 
trung cấp lý luận chính trị trở lên. 

2. Đối với giáo dục phổ thông: 
- Từ nay đến 2010, hằng năm phải bổ sung từ 15 -20 nhà giáo cho các trường học 

do giải quyết chế độ chuyển vùng và thay thế số nhà giáo về hưu, nghỉ công tác. 
- Đến năm 2010, phấn đấu đạt 70% nhà giáo tiểu học,  80% nhà giáo trung học cơ 

sở  có trình độ đại học; 15% nhà giáo là đảng viên đạt trình độ trung cấp về lý luận 
chính trị trở lên; phấn đấu có 1% nhà giáo tiểu học, 2% nhà giáo trung học cơ sở, có 
trình độ thạc sỹ .  

3. Đối với cán bộ quản lý giáo dục: 
Mục tiêu từ nay đến 2010, tập trung xây dựng đội ngũ CBQLGD các cấp đủ về 

số lượng, đạt trình độ đại học, được bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà 
nước, quản lý giáo dục; phấn đấu đến năm 2010, có 10%  CBQLGD ở  các cơ sở giáo 
dục mầm non, phổ thông, cơ quan  phòng GD&ĐT có trình độ thạc sĩ. 
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III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 
1. Công tác điều tra, đánh giá đội ngũ nhà giáo và CBQLGD: 
Tiến hành tổng điều tra về số lượng, cơ cấu, trình độ, năng lực, phẩm chất nhà 

giáo và CBQLGD trên toàn quận nhằm đánh giá đúng thực trạng đội ngũ. 
2. Công tác qui hoạch, đào tạo và bồi dưỡng: 
- Tiến hành phân loại, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, điều 

chuyển, luân chuyển hợp lý; đồng thời, tiến hành sàng lọc, tinh giản đối với nhà giáo 
và CBQLGD kém về phẩm chất, năng lực, yếu về sức khoẻ, không đảm đương được 
nhiệm vụ; xây dựng qui hoạch phát triển đội ngũ CBQLGD các cấp đủ về số lượng, 
đồng bộ về cơ cấu, có đủ phẩm chất và năng lực, có trình độ chuyên môn và quản lý; 
đáp ứng với yêu cầu quản lý giáo dục. 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xem đây là nhiệm vụ chiến lược nhằm 
xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD vững mạnh, tập trung vào việc thực hiện chuẩn 
hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD các cấp. Chú trọng bồi 
dưỡng và ổn định đội ngũ cán bộ cốt cán cho các cấp học. 

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ; 
gắn việc bồi dưỡng với việc đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông và 
nghiên cứu khoa học giáo dục. 

- Việc chọn cử cán bộ, giáo viên đi đào tạo phải thực hiện theo đúng qui định của 
thành phố, trong đó chú trọng chọn cử giáo viên, CBQLGD đang giữ các chức danh 
lãnh đạo, quản lý, trong diện kế cận, dự nguồn, có tuổi đời còn trẻ, có phẩm chất, đạo 
đức, có khả năng phát triển tốt. Hằng năm có 3% tổng số giáo viên, CBQLGD các cấp 
đi đào tạo, bồi dưỡng; qui định chế độ bắt buộc về bồi dưỡng một tháng hè trong năm. 

- Xúc tiến ngay việc chọn cử cán bộ, nhà giáo trẻ, có năng lực đi nghiên cứu sinh 
ở một số lĩnh vực chuyên ngành phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy của 
ngành giáo dục và đào tạo. 

- Phối hợp với các trường đại học, trường cán bộ quản lý giáo dục trung ương, 
trường đào tạo, bồi dưỡng chính trị để thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. 

3. Công tác xây dựng, thực hiện chế độ chính sách: 
- Thực hiện các chính sách ưu đãi chế độ phụ cấp theo qui định hiện hành đối với 

giáo viên và CBQLGD. 
- Thực hiện các qui định về chế độ chính sách đối với nhà giáo và CBQLGD trong 

các trường ngoài công lập nhằm đảm bảo sự bình  đẳng về quyền lợi và trách nhiệm 
trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ. 

- Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo và CBQLGD không đáp ứng yêu cầu, thực 
hiện các giải pháp phù hợp với từng đối tượng như đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao 



44 CÔNG BÁO/Số 33 + 34 + 35/Ngày 20-9-2007  

trình độ, bố trí công tác khác thích hợp hoặc thực hiện chính sách khuyến khích trong 
tinh giản biên chế, nghỉ hưu, thôi việc. 

4. Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật: 
 Trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện dạy học; gắn việc nâng cao chất 

lượng nhà giáo và CBQLGD với việc đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, nghiên 
cứu khoa học trong hoạt động dạy học và QLGD. 

5. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng sự chỉ đạo của các cấp chính 
quyền: 

- Các cấp uỷ đảng và chính quyền, các cấp quản lý giáo dục có trách nhiệm chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 
CBQLGD thuộc phạm vi quản lý, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực 
giáo dục. Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức tư tưởng, đạo đức, lối sống 
cho nhà giáo và CBQLGD. 

- Tăng cường công tác phát triển Đảng trong đội ngũ nhà giáo và CBQLGD. Phấn 
đấu đến năm 2010 tất cả các cơ sở giáo dục, loại hình trường học đều có chi bộ độc 
lập. Nâng tỉ lệ đảng viên trong đội ngũ nhà giáo lên 30% và trong đội ngũ CBQLGD 
lên 100%. 

IV. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN: 
1. Kế hoạch đào tạo: 
- Đối với giáo dục mầm non (MN): Hằng năm huy động từ 15-20 nhà giáo, nhất 

là các nhà giáo giảng dạy ở các trường MN đạt chuẩn quốc gia, trọng điểm và các nhà 
giáo thuộc đội ngũ cốt cán ở các trường MN để đào tạo nâng chuẩn về trình độ chuyên 
môn. 

- Đối với giáo dục phổ thông: Hằng năm, huy động từ 20-30 nhà giáo tiểu học, 
15-20 nhà giáo Trung học cơ sở (THCS) học tập đạt trình độ đại học. tích cực tuyển 
chọn, giới thiệu đi đào tạo cao học các chuyên ngành hằng năm từ 2-3 người.  

- Đối với CBQLGD hằng năm cử 5-7 CBQLGD đi học đại học, từ 10 -15 
CBQLGD được bồi dưỡng kiến thực về quản lý nhà nước, từ 5-10 CBQLGD được đào 
tạo về cử nhân hoặc bồi dưỡng QLGD, từ 5-10 CBQLGD được đào tạo về lý luận chính 
trị từ trung cấp trở lên, có từ 2-3 CBQLGD đi học cao học các chuyên ngành. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện: 
Việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD bằng nhiều 

giải pháp với nhiều nội dung công việc, đòi hỏi nguồn kinh phí lớn. Do vậy, cần huy 
động các nguồn lực để thực hiện kế hoạch này bao gồm: 

- Vốn từ ngân sách nhà nước bố trí trong chương trình mục tiêu và dự toán chi 
hằng năm. 

- Kinh phí đào tạo hằng năm của thành phố, của quận. 
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- Kinh phí đóng góp của bản thân người được đi học. 
- Việc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách để hỗ trợ cho CBCC đi học được thực 

hiện theo qui định tại Quyết định số 94/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005 của UBND thành 
phố Đà Nẵng ban hành qui định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, và 
chế độ trợ cấp đối với cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn 
vị và xã, phường, thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 
- Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm giúp UBND quận chỉ đạo thực hiện 

kế hoạch triển khai đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 
CBQLGD đến năm 2010"; chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện hàng 
năm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng 
năm cho ban chỉ đạo thành phố,  Sở GD&ĐT  và UBND quận. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức chính quyền rà soát, đánh giá, phân loại 
đội ngũ nhà giáo và CBQLGD. 

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể  trên địa bàn quận để kịp thời triển khai 
kế hoạch và đề xuất giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc nẩy sinh trong quá 
trình thực hiện. 

2. Phòng Tổ chức chính quyền: 
- Phối hợp với phòng GD&ĐT điều tra, khảo sát, đánh giá số lượng, chất lượng 

đội ngũ. Tổng hợp nhu cầu biên chế, đề xuất về chính sách tuyển dụng, tinh giản; đào 
tạo, bồi dưỡng; ưu đãi đối với đội ngũ nhà giáo và CBQLGD các cấp. 

- Tổng hợp quy hoạch kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, thẩm định trình 
UBND quận phê duyệt kế hoạch đào tạo, nâng chuẩn chất lượng đội ngũ nhà giáo và 
CBQLGD cho từng năm.   

3. Phòng Tài chính Kế hoạch: 
- Chủ trì phối hợp với phòng GD&ĐT và các ngành liên quan để tổng hợp chỉ tiêu 

đào tạo và  bồi dưỡng CBQL hàng năm để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 
của quận, trình HĐND và UBND quận phê duyệt. 

- Có trách nhiệm phân bổ kinh phí hàng năm đảm bảo để thực hiện kế hoạch và 
hướng dẫn, kiểm tra thực hiện kế hoạch tài chính. 

- Hướng dẫn và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, chế độ ưu đãi của nhà 
nước, của thành phố đối với đội ngũ nhà giáo và CBQLGD. 

4. Ủy ban nhân dân các phường:  
Phối hợp với phòng GD&ĐT, đôn đốc các trường học triển khai có hiệu quả Kế 

hoạch. 
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Thủ trưởng các phòng, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và các 
cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực 
hiện Kế hoạch có hiệu quả; định kỳ đánh giá kết quả gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo 
để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân quận. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần kịp thời 
báo cáo Uỷ ban nhân dân quận (thông qua phòng Giáo dục và Đào tạo) để xem xét điều 
chỉnh cho phù hợp./. 

 
 

                                                
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Công Hồ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN SƠN TRÀ 

_______________________ 

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

Số:10/2007/QĐ-UBND            Sơn Trà, ngày 14  tháng 9 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục thể 

thao trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 
 

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 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ 
về “Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao”; 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ 
“Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 
biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”;  

Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 
về ”Chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập”;   

Căn cứ Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về “Xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn 
hoá và thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và các chính 
sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập”; 

Căn cứ Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng “Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động văn hoá 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010”;  

Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng “Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục 
- thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010”;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá - Thể thao quận Sơn Trà, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Đẩy mạnh xã hội hoá các 

hoạt động văn hoá, thể dục thể thao trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010. 
Điều 2. Giao Phòng Văn hoá - Thể thao quận hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện Quyết định này. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND, Trưởng phòng Văn hoá - Thể thao quận, Chủ 
tịch UBND các phường, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 
quan căn cứ Quyết định  thi hành./. 

  

                                                
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Công Hồ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN SƠN TRÀ 

_______________________ 

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

KẾ HOẠCH 
Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao 

trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /2007/QĐ-UBND  
ngày 14 tháng 9  năm 2007 của UBND  quận Sơn Trà ) 

 
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 
- Nâng cao nhận thức của toàn dân trong công tác xã hội hoá các hoạt động văn 

hoá, thể dục - thể thao; huy động mọi tiềm năng và nguồn lực trong xã hội để chăm lo 
cho sự nghiệp phát triển văn hoá, thể dục - thể thao trên địa bàn quận; tạo điều kiện để 
nhân dân được thụ hưởng văn hoá, thể dục - thể thao ở mức độ ngày càng cao. 

- Khuyến khích các cá nhân, các đơn vị, các tổ chức đầu tư trực tiếp tham gia các 
hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao. 

- Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thể dục - thể thao. Tổ 
chức triển khai và thực hiện tốt các văn bản về chính sách khuyến khích phát triển các 
cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.  

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và phương thức hoạt động trên lĩnh vực văn hoá, 
thể dục - thể thao.  

B. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ CÁC 
HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ THỂ DỤC - THỂ THAO: 

I. MỤC TIÊU: 
- Phấn đấu đến năm 2010, hình thành một số cơ sở văn hoá, thể dục - thể thao 

ngoài công lập do tư nhân đầu tư và khai thác. 
- Chỉ tiêu thể thao quần chúng của quận phấn đấu đến năm 2010: Số người tập 

luyện thể dục thể thao là: 20 %; số hộ gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 
là: 15 %. 

- Các cơ sở thể thao ngoài công lập và các lực lượng khác tham gia vào quá trình 
xã hội hoá TDTT đảm bảo đáp ứng tối thiểu từ 70 % đến 75 % nhu cầu dịch vụ TDTT 
tuỳ theo từng loại hình, tập trung vào các môn: Cầu lông, quần vợt, bóng bàn, bóng đá, 
thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình, thể dục dưỡng sinh, các môn võ, billiards... 

 
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:  
1. Công tác tuyên truyền:  
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- Phổ biến các chủ trương, chính sách xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục 
- thể thao của Đảng và Nhà nước đến các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, từng tổ 
dân phố, khu dân cư và toàn thể nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần 
cộng đồng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tham gia các hoạt động văn hoá, 
thể dục - thể thao của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. 

- Phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia thực hiện công tác xã hội hoá 
các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao lồng ghép với phong trào "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hoá"; cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 
Bác Hồ vĩ đại”, các chương trình, đề án của thành phố và kế hoạch của quận về xây 
dựng và phát triển văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao. 

- Triển khai thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực văn hoá, 
thể dục - thể thao và các lĩnh vực có liên quan để thúc đẩy sự phát triển đa dạng các 
mô hình xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao của các thành phần kinh 
tế trên địa bàn quận Sơn Trà. 

2. Đổi mới cơ chế hoạt động và quản lý đối với các cơ sở văn hoá, thể dục - 
thể thao theo hướng xã hội hoá:  

- Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận tiếp tục duy trì loại hình công lập và tăng 
cường các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ; 
khai thác tối đa tiềm năng cơ sở vật chất, trang thiết bị để tăng nguồn thu, như: Cho 
thuê Hội trường, sân khấu, phòng học; tổ chức các lớp học về văn hoá - nghệ thuật, thể 
dục - thể thao, xây dựng các câu lạc bộ theo sở thích, tổ chức các dịch vụ, phục vụ triển 
lãm cá nhân; bán văn hoá phẩm... phục vụ nhu cầu cho người dân đến tham gia hoạt 
động. 

- Giai đoạn năm 2007 - 2010, thực hiện cơ chế đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà 
nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 
25/4/2006 của Chính phủ.   

- Công khai quy hoạch các công trình văn hoá, thể thao và chính sách khuyến 
khích đầu tư để các thành phần kinh tế có thể tham gia đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 
phục vụ phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao trên nguyên tắc bình đẳng trong đầu tư. 

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hoá - thể dục - 
thể thao. 

- Tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng trong việc cấp phép, đăng ký, 
hành nghề trong lĩnh vực dịch vụ văn hoá, thể dục thể thao theo quy định. 

- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, 
huấn luyện viên, cộng tác viên TDTT cho các đơn vị, cơ sở TDTT công lập và ngoài 
công lập.  
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- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật và việc đáp ứng các tiêu 
chuẩn về hoạt động chuyên môn trong các cơ sở văn hoá, thể thao công lập và ngoài 
công lập nhằm đảm bảo lợi ích chung cho xã hội và xử lý kịp thời các vi phạm.  

3. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động văn hoá thông tin: 
- Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động văn hoá thông tin ở cơ sở, quận có chính sách 

đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động thuộc lĩnh vực văn nghệ quần chúng, thông tin tuyên 
truyền cổ động trực quan; thông tin, triển lãm lưu động.  

- Khuyến khích tư nhân đấu thầu, đầu tư trực tiếp để tổ chức các hoạt động vui 
chơi, giải trí tại các Khu vui chơi giải trí các phường theo hướng: giảm thuế, tạo điều 
kiện giữ gìn an ninh trật tự.  

- Khuyến khích các cá nhân, đơn vị, tổ chức ngoài công lập tham gia xây dựng 
các thiết chế văn hoá cơ sở, theo nguyên tắc tự tổ chức, quản lý và chịu sự quản lý về 
mặt nhà nước của cơ quan có thẩm quyền như: Nhà văn hoá - thông tin - triển lãm; nhà 
sinh hoạt văn hoá; điểm vui chơi giải trí; công viên văn hoá; các cơ sở dịch vụ cho công 
tác tuyên truyền cổ động trực quan, điểm sáng văn hoá... ; tham gia hoạt động xây dựng 
đời sống văn hóa cơ sở; văn hóa, văn nghệ quần chúng; mở các lớp bồi dưỡng năng 
khiếu, nâng cao trình độ nghiệp vụ; các câu lạc bộ truyền thống và các loại hình văn 
nghệ dân gian; đăng ký tổ chức các lễ hội truyền thống và hiện đại trên địa bàn quận.  

4. Xã hội hoá các hoạt động văn hoá chuyên ngành: 
- Khuyến khích thành lập các đoàn nghệ thuật tư nhân, các tổ chức dịch vụ biểu 

diễn nghệ thuật, sân khấu, sản xuất và phát hành băng đĩa ca nhạc;  
- Khuyến khích thành lập các bảo tàng, trưng bày các sưu tập tư nhân; vận động 

nhân dân đóng góp kinh phí tu bổ, tôn tạo các di tích văn hoá, di tích lịch sử, phối hợp 
trưng bày, phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống.  

- Khuyến khích thành lập mới các trường, lớp dân lập, tư thục đào tạo văn hoá 
nghệ thuật; khuyến khích các hoạ sĩ, nghệ nhân có uy tín tổ chức kèm cặp truyền nghề, 
dạy nghề hoặc mở lớp đào tạo nghệ thuật, mỹ thuật, nhất là đối với các loại hình nghệ 
thuật dân gian, truyền thống.  

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các rạp chiếu bóng, các hãng phim 
tư nhân.  

- Khuyến khích các cơ sở in tư nhân hoạt động theo quy định của Luật Xuất bản; 
các tổ chức, cá nhân đầu tư mở các Trung tâm sách, nhà sách, đầu tư cho việc sáng tác, 
triển lãm, công bố các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh (kể cả tranh tượng ngoài trời); 
mở các galary tư nhân, các Câu lạc bộ yêu thích mỹ thuật - nhiếp ảnh; tổ chức bán đấu 
giá tranh ảnh gây quỹ...   

- Khuyến khích và cho phép thành lập thư viện ngoài công lập của các cá nhân, 
các tổ chức - xã hội; thành lập Câu lạc bộ bạn yêu sách, các doanh nghiệp tư nhân thực 
hiện kết hợp các hoạt động quảng cáo tuyên truyền chính trị và thương mại trên các 
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tuyến đường nhân các sự kiện chính trị lớn, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại trong năm 
của đất nước và của địa phương. 

- Các cơ sở ngoài công lập tham gia vào các hoạt động xã hội hoá được áp dụng 
các chính sách khuyến khích phát triển theo các nội dung của Nghị định 53/2006/NĐ-
CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ và Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 
của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính 
phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.   

- Tăng cường công tác vận động viện trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài để 
tranh thủ nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực, hoạt động văn hoá. Ngân sách nhà nước 
chủ yếu đầu tư vào hoạt động văn hoá then chốt, góp phần định hướng chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, thẩm mỹ và giá trị xã hội; lĩnh vực bảo tồn, phát huy các giá trị di sản 
văn hoá (bao gồm cả di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể), các loại 
hình nghệ thuật truyền thống, dân gian.  

5. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục - thể thao: 
- Đầu tư nhà nước trong lĩnh vực thể dục - thể thao đóng vai trò rất quan trọng, 

vừa đảm bảo kích thích các nhu cầu về TDTT, vừa đảm bảo thực hiện công bằng xã 
hội. Giai đoạn 2007 - 2010 tập trung đầu tư cho các hoạt động dịch vụ TDTT công 
cộng có tính chất phúc lợi nhằm đảm bảo cho đại bộ phận người dân, đặc biệt là những 
người nghèo và đối tượng chính sách, được hưởng thụ các hoạt động TDTT; hỗ trợ 
phong trào thể thao quần chúng; cụ thể hoá các cơ chế, chính sách khuyến khích nhằm 
phát triển, đa dạng hoá các loại hình TDTT.  

- Vận động và tạo điều kiện để ngày càng có nhiều người tham gia tập luyện hoặc 
đóng góp vào các hoạt động TDTT, đa dạng hoá các hình thức tổ chức các hoạt động 
phong trào, loại hình tập luyện phù hợp với từng lứa tuổi. Cải tiến hệ thống thi đấu thể 
thao quần chúng từ quận đến phường theo hướng tạo điều kiện hỗ trợ về chuyên môn 
để các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đứng ra tổ chức; xây dựng các CLB, công 
trình TDTT theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm tại các khu dân cư trên địa bàn 
quận. Đẩy mạnh các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao trong từng đối tượng. 

- Phát huy tối đa công suất của nhà thi đấu thể thao, sân vận động thông qua các 
hoạt động như: cho thuê sân bãi, tổ chức dịch vụ tập luyện, hợp đồng đào tạo...  theo 
nhu cầu của nhân dân; khuyến khích các đơn vị tổ chức thi đấu, biểu diễn, thuê khoán 
để tăng nguồn thu. 

- Phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở TDTT ngoài 
công lập hoạt động dưới các hình thức như: Tự nguyện, tự quản, thu phí, không thu 
phí, kinh doanh dịch vụ; tạo điều kiện tối đa cho các cơ sở ngoài công lập tham gia các 
dịch vụ TDTT phục vụ cho nhu cầu chung của nhân dân; đồng thời, nhà nước hỗ trợ 
công tác đào tạo cán bộ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, trang bị kiến thức cho các 
cơ sở trên; tạo điều kiện bình đẳng trong việc tham gia các hoạt động TDTT giữa các 
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đơn vị công lập và ngoài công lập; đồng thời, có biện pháp để đảm bảo cho mọi người 
dân, đặc biệt những đối tượng có thu nhập thấp được tham gia các hoạt động TDTT. 

C. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: 
1. Phòng Văn hóa - Thể thao: 
- Là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể... 

tham mưu Uỷ ban nhân dân quận triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của bản kế 
hoạch phù hợp với từng giai đoạn.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung có liên quan đến chủ trương xã 
hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao của Đảng, Nhà nước và của thành phố, 
phản ánh các đơn vị, các tổ chức và các cá nhân tham gia có hiệu quả về xã hội hoá các 
hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. 

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng, ban ngành có liên quan 
tham mưu Uỷ ban nhân dân quận ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích  phát 
triển xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao. 

- Nghiên cứu, đề xuất và hướng dẫn việc xây dựng các mô hình xã hội hóa các 
hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao phù hợp trên địa bàn quận Sơn Trà. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu Uỷ ban nhân dân quận thẩm định, 
đề xuất, phê duyệt các cơ chế liên doanh, liên kết về đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết 
bị chuyên ngành theo quy định. 

- Chủ trì việc xử lý tài sản khi chuyển đổi các hình thức hoạt động trong lĩnh vực 
xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao. Phối hợp với phòng Tài nguyên 
Môi trường xây dựng và hướng dẫn chế độ phí sử dụng đất và chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất cho từng loại hình, cơ sở dịch vụ tham gia xã hội hoá các hoạt động văn 
hoá, thể dục - thể thao theo quy định của pháp luật. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường, 
Quản lý đô thị và Văn hoá - Thể thao tham mưu Uỷ ban nhân dân quận về cơ chế, chính 
sách quản lý các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao theo phương châm xã hội hoá 
như: cho thuê nhà, cơ sở hạ tầng... đối với các cơ sở tư nhân hoạt động trên lĩnh vực văn 
hoá, thể thao. 

3. Phòng Tài nguyên - Môi trường: Chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị 
trong việc lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; ưu tiên, tạo điều kiện thuận tiện và 
đảm bảo đủ quỹ đất cho các cơ sở tham gia xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục 
- thể thao.   

4. Các phòng, ban ngành và các đoàn thể: 
- Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 

của Chính phủ về “Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể 
dục thể thao”, các văn bản của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Uỷ ban nhân 
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dân quận Sơn Trà trong công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao 
trong cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án của UBND thành phố và Kế 
hoạch của UBND quận về xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao đến cán 
bộ, công nhân viên chức và nhân dân để nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia 
tự nguyện, tích cực của mọi người vào các hoạt động xã hội hóa văn hóa , thể dục - thể 
thao. 

5. Uỷ ban nhân dân các phường: Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực 
hiện công tác xã hội hoá các hoạt động hoá văn hoá, thể dục - thể thao phù hợp với chủ 
trương chính sách của Nhà nước, Đề án đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, 
thể dục - thể thao của Uỷ ban nhân dân thành phố và Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân 
quận.  

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng, ban ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân 

các phường tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Hàng năm tổ 
chức sơ kết đánh giá kết quả công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục - thể 
thao tại địa phương, đơn vị và báo cáo Uỷ ban nhân dân quận (thông qua phòng Văn 
hoá  - Thể thao) để theo dõi, chỉ đạo. 

Giao Phòng Văn hoá - Thể thao quận chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.  

 
 

                                                
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Công Hồ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN CẨM LỆ 

_______________________ 

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

Số: 06/2007/QĐ-UBND            Cẩm Lệ, ngày 10 tháng 9 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác 

giữa Uỷ ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quận Cẩm Lệ 
trong việc thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
 

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

Căn cứ Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ 
quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc đảm bảo 
cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 157/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 11 năm 2003 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế quy định trách nhiệm của cơ quan 
hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
các cấp thành phố Đà Nẵng tham gia quản lý Nhà nước; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức chính quyền và Chủ tịch Hội Liên hiệp 
phụ nữ quận, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về mối quan hệ phối hợp 
công tác giữa Uỷ ban nhân dân và Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp quận Cẩm Lệ trong 
việc thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Tổ chức chính quyền 

quận, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND 
các phường  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
 
 

                                                
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Võ Văn Thương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN CẨM LỆ 

_______________________ 

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

 

QUY CHẾ 
Quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân và 

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quận Cẩm Lệ trong việc thực hiện 
Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ -UBND  
 ngày 10 tháng 9 năm 2007 của UBND quận Cẩm Lệ) 

_________________________________ 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Công tác phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân (UBND) và Hội Liên hiệp Phụ 
nữ (Hội LHPN) các cấp quận Cẩm Lệ chịu sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp, 
được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức và cùng 
phối hợp công tác theo nguyên tắc “Lấy dân làm gốc”. 

Điều 2. UBND và Hội LHPN cùng cấp thường xuyên phối hợp hoạt động nhằm 
tổ chức tập hợp, phát huy vai trò, năng lực của phụ nữ trong xây dựng, phát triển quận 
Cẩm Lệ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời chăm lo bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của phụ nữ. 

Điều 3. UBND, Hội LHPN cùng cấp định kỳ phối hợp tổ chức các cuộc họp để 
thu thập ý kiến về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước; phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ 
nữ.  

 

Chương II 
NỘI DUNG PHỐI HỢP 

 

Điều 4. UBND và Hội LHPN các cấp có trách nhiệm phối hợp: 
- Tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công chức, hội viên, quần chúng phụ nữ nâng 

cao nhận thức về vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quan 
tâm bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực cho phụ nữ về mọi mặt. 

- Giáo dục, vận động các tầng lớp phụ nữ nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, 
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

- Vận động phụ nữ, trẻ em trong độ tuổi thực hiện chương trình phổ cập giáo dục 
bậc trung học, các chương trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, phòng chống các 
tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 
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- Hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo điều kiện làm việc, tăng thu nhập cải thiện đời 
sống phụ nữ.  

- Tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 
phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh. 

Chương III 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 5. Nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp: 
1- Tích cực hoạt động và phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp trong việc đặt ra 

và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực quản lý của 
phụ nữ, giúp chị em hiểu và nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước để thực sự phát huy được vai trò của Hội trong việc tham gia quản lý 
Nhà nước; 

2- Tham gia ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế 
hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và các chính sách liên quan đến 
phụ nữ, trẻ em phù hợp với thực tế địa phương. 

3- Cử đại diện của Hội là thành viên chính thức trong các ban, hội đồng và tổ chức 
liên quan trực tiếp đến quyền lợi phụ nữ, trẻ em; tham gia các đoàn kiểm tra những vấn 
đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. 

5- Ký tín chấp cho phụ nữ nghèo vay vốn, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển 
kinh tế; phát động phong trào giúp phụ nữ nghèo vượt khó; vận động các tầng lớp phụ 
nữ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. 

Điều 6. Nhiệm vụ của UBND các cấp:  
1- Chỉ đạo các cơ quan, bộ phận chuyên môn trực thuộc: 
- Tạo điều kiện thuận lợi cho Hội LHPN tham gia hoạt động quản lý nhà nước về 

các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. 
- Phối hợp với Hội LHPN các cấp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 

nữ hiện có và lựa chọn những cán bộ có năng lực cử đi đào tạo để có tiêu chuẩn trình 
độ tham gia lãnh đạo. 

2- Cung cấp những thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa 
phương liên quan đến phụ nữ. 

3- Tổ chức các cuộc họp để nghe ý kiến của đại diện Hội LHPN tham gia góp ý 
dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh 
tế - xã hội, an ninh trật tự và các chính sách liên quan đến phụ nữ. 

4- Chỉ đạo các cơ quan chức năng có trách nhiệm nghiên cứu giải quyết và trả lời 
trong thời hạn 1 tháng kể từ khi nhận được các yêu cầu hoặc kiến nghị của Hội giải 
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quyết các vụ việc vi phạm đến quyền lợi lao động, quyền công dân, đối xử bất công 
với phụ nữ.  

5- Mời đại diện Hội LHPN tham gia với tư cách là thành viên chính thức trong 
các tổ chức tư vấn (Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban quản lý) về các vấn đề có liên quan 
đến quyền lợi của phụ nữ, trẻ em như: giải quyết lao động, việc làm, đời sống, sức 
khoẻ, đất đai,...; tham gia cùng đoàn, tổ kiểm tra của cơ quan hành chính nhà nước trên 
các lĩnh vực liên quan đến phụ nữ. 

6- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội LHPN hoạt động như: kinh phí, điều kiện 
phương tiện làm việc, các hoạt động xây dựng quỹ hội, hỗ trợ phụ nữ giải quyết những 
vấn đề xã hội liên quan đến sự tiến bộ và bình đẳng giới của phụ nữ, góp phần tổ chức 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Chương IV 
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 

 

Điều 7. Chế độ làm việc giữa UBND và Hội LHPN các cấp định kỳ 6 tháng/lần. 
Đại diện lãnh đạo UBND và Hội LHPN cùng cấp họp để thông qua tình hình hoạt 

động của Hội LHPN, thực hiện chính sách, pháp luật, các đề xuất của Hội LHPN về 
những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em; kiểm điểm việc thực hiện Nghị định 
19/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước 
các cấp trong việc bảo đảm cho Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước (gọi 
tắt Nghị định 19/2003/CP); đề ra phương hướng phối hợp hoạt động.  

Hội LHPN quận chủ động phối hợp với Văn phòng UBND quận chuẩn bị nội 
dung các cuộc họp liên tịch định kỳ giữa lãnh đạo UBND quận và Ban Thường vụ Hội 
Liên hiệp Phụ nữ quận. 

Điều 8. Kiểm tra, đánh giá thực hiện Nghị định 19/2003/CP. 
- Cấp quận, phường: 1 năm sơ kết 1 lần. Vào tháng 10 hàng năm đối với cấp 

phường và tháng 11 đối với cấp quận.  
- UBND và Hội LHPN cùng cấp có trách nhiệm phối hợp tổ chức sơ kết đánh giá 

và báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 19/2003/CP về cấp trên, đồng thời thảo luận 
xây dựng kế hoạch, biện pháp phối hợp cho các hoạt động của năm tiếp theo. 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 9. UBND và Hội LHPN các cấp: 
- Cử cán bộ lãnh đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị định 19/2003/CP 

và liên hệ giải quyết công việc. 
- Có trách nhiệm cử cán bộ theo dõi tham mưu, tổng hợp báo cáo tình hình thực 

hiện Nghị định 19/2003/CP. 
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Điều 10.  Giao Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng Tổ chức chính quyền quận 
giúp UBND quận kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Hội 
LHPN và UBND các cấp, nếu một trong hai bên xét thấy cần sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp thì lãnh đạo hai bên bàn bạc quyết định trong hội nghị liên tịch gần nhất./. 

 
 
 

                                           
                                                 

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Võ Văn Thương 
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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:7343/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 17  tháng 9 năm 2007 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  
V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức lực lượng tuần tra ban đêm  
để quản lý an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Quyết định 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng  thực hiện nhiệm vụ 
bảo vệ An ninh quốc gia, Trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; 

Căn cứ Quyết định số 113/2004/QĐ-UB ngày 29/6/2004 của Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an, Bộ chỉ huy quân sự và 
Bộ chỉ huy Biên phòng Thành phố thực hiện nhiệm vụ An ninh quốc gia, trật tự an toàn 
xã hội trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức lực lượng tuần 
tra ban đêm để quản lý an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Chỉ 

huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Chỉ huy trưởng Biên phòng thành phố, Giám 
đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan liên quan 
căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

      
KẾ HOẠCH 

Tổ chức lực lượng tuần tra ban đêm để quản lý an ninh 
 trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 7343/QĐ-UBND  
ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND thành phố) 

  
Thời gian qua tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

thành phố diễn biến tương đối phức tạp, tình hình tội phạm chưa giảm, tệ nạn xã hội 
có chiều hướng gia tăng, vụ việc nghiêm trọng vẫn còn xảy ra. Các lực lượng chức 
năng ở cơ sở đã tích cực tổ chức hoạt động tuần tra đạt được một số kết quả nhất định. 
Tuy nhiên, qua quá trình tổ chức thực hiện, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan 
chưa được đồng bộ nên hiệu quả hoạt động chưa cao. 

Thực hiện Quyết định 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng  thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; Quyết định số 
113/2004/QĐ-UB ngày 29/6/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành 
Quy chế phối hợp giữa Công an, Bộ chỉ huy quân sự và Bộ chỉ huy Biên phòng thành 
phố thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng; Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp giao ban 
khối Đảng, Đoàn thể tháng 5 năm 2007 (Thông báo số 58-TB/TU ngày 11/6/2007), 
UBND thành phố lập kế hoạch tổ chức tuần tra ban đêm để quản lý an ninh trật tự trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 
1. Mục đích: 
Nhằm tăng cường hoạt động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các lực 

lượng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các 
đợt cao điểm, phát hiện, ngăn chặn, triệt phá kịp thời các loại tội phạm như: trộm cắp, 
cướp giật, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích vào ban đêm và từng bước 
đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an tòan xã hội trên địa 
bàn thành phố. 

2. Yêu cầu: 
- Phát huy sức mạnh tổng hợp phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và sự 

phối hợp của các lực lượng, đẩy mạnh các biện pháp tuần tra, kiểm soát nắm chắc tình 
hình, quản lý các địa bàn, các tụ điểm phức tạp, kịp thời xử lý các vi phạm về an ninh 
chính trị, trật tự an tòan xã hội theo đúng quy định của pháp luật. 



62 CÔNG BÁO/Số 33 + 34 + 35/Ngày 20-9-2007  

- Sử dụng trang bị vũ khí, phương tiện và công cụ hỗ trợ chặt chẽ theo đúng quy 
định của Pháp luật.  

II. NỘI DUNG - THỜI GIAN: 
1. Nội dung: 
- Tuần tra, kiểm soát, mật phục, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội. 
- Vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. 
- Bảo vệ tài sản của Nhà nước và của nhân dân. 
- Phòng, chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. 
- Bảo vệ an toàn địa bàn quản lý, chú trọng các địa bàn trọng điểm. 
2. Thời gian: 
Hoạt động tuần tra từ 23 giờ 00 đến 06 giờ 00 sáng hôm sau vào tất cả các đêm 

trong tuần (tùy theo tình hình cụ thể cho phép người chỉ huy Đội tuần tra chủ động thay 
đổi thời gian sớm hơn 23 giờ 00 và thông báo trước cho các đội viên). 

III. KHU VỰC HOẠT ĐỘNG TUẦN TRA: 
1. Địa bàn  xã, phường, thôn, tổ dân phố. 
2. Các mục tiêu quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, trên các 

tuyến đường, các khu vực dân cư thường xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT, các 
khu vực giáp ranh của xã, phường, quận, huyện, các tỉnh lân cận và các tuyến ven biển. 

IV. THÀNH PHẦN LỰC LƯỢNG, TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP: 
1. Thành phần gồm các lực lượng: 
Công an, Quân sự, Biên phòng, Dân quân, Dân phòng. 
2. Tổ chức lực lượng: 
a. Hoạt động phối hợp: 
- Mỗi xã, phường tổ chức thành lập từ 03 đến 04 Đội tuần tra, mỗi Đội chia thành 

2 đến 3 Tổ tuần tra (tùy theo tính chất và tình hình địa bàn của từng xã, phường). Đội 
tuần tra do đồng chí Công an làm Đội trưởng, đồng chí Quân sự làm Đội phó. 

- Mỗi Tổ tuần tra ban đêm gồm: 04 đ/c (Công an xã, phường: 01 đ/c, phường, xã 
đội hoặc cán bộ Trung đội Dân quân cơ động: 01 đ/c, Dân quân:  01 đ/c, Dân phòng: 
01 đ/c). Nếu địa bàn có Đồn Biên phòng thì thành lập Tổ gồm 05 đ/c (bổ sung 01 đ/c 
Biên phòng). Tổ tuần tra do đồng chí Công an làm Tổ trưởng, còn lại là các Tổ viên. 

Riêng đối với các xã thuộc huyện Hòa Vang thì Công an thành phố, Bộ Chỉ huy 
quân sự thành phố hướng dẫn cụ thể về tổ chức hoạt động của Đội tuần tra và Tổ tuần 
tra cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Mỗi đêm sử dụng 1 Đội tuần tra. 
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b. Hoạt động độc lập: 
Mỗi xã, phường tổ chức từ 3 đến 5 Tổ tuần tra độc lập của Dân quân, do Cán bộ 

Trung đội hoặc Tiểu đội làm Tổ trưởng dưới sự chỉ đạo của xã, phường Đội trưởng. 
Mỗi đêm sử dụng 1 đến 2 Tổ hoạt động tuần tra. 

3. Phương pháp tổ chức: 
a. Hàng đêm lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra tập trung tại một điểm do Công an 

phường, xã quy định để kiểm tra lực lượng, trang bị và thống nhất phương pháp, địa 
bàn tuần tra. 

b. Tổ chức tuần tra bằng phương tiện cơ động hoặc tuần tra bộ tùy theo cấp tổ 
chức và địa bàn tuần tra. 

c. Tổ chức chỉ đạo, chỉ huy: 
- Tổ chức tuần tra phối hợp do Công an xã, phường chỉ đạo, chỉ huy. 
- Tổ chức tuần tra độc lập do xã, phường Đội trưởng chỉ đạo, chỉ huy. 
V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM: 
1. Bảo đảm trang phục, trang bị: 
a. Trang phục: Theo quy định của từng lực lượng. 
b. Trang bị: 
- Đội tuần tra phối hợp: Trang bị theo quy định của ngành và gậy cao su, mũ bảo 

hộ, áo mưa, đèn pin, máy bộ đàm, máy ảnh. 
- Tổ tuần tra độc lập của Dân quân: Mũ bảo hộ, gậy cao su, áo mưa, đèn pin, máy 

bộ đàm. 
- Phương tiện cơ động : sử dụng phương tiện của ngành và vận động phương tiện 

của cá nhân tham gia tuần tra. 
2. Kinh phí thực hiện: 
a. Kinh phí thực hiện nhiệm tuần tra ban đêm được bảo đảm từ nguồn thu quỹ 

Quốc phòng- An ninh và nguồn ngân sách bố trí trong lĩnh vực An ninh-Quốc phòng. 
- Nội dung chi:  
+ Mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ tuần tra ban đêm: 20.000đ/người/đêm; 
+ Kinh phí phục vụ trang bị cho lực lượng tuần tra: Ngoài việc sử dụng trang bị 

theo quy định của ngành, ngân sách hỗ trợ mua sắm theo tiết b, điểm 1, mục V. 
b. Ngoài các nội dung quy định tại tiết a, điểm 2, mục V nêu trên, các địa phương, 

đơn vị tùy theo khả năng kinh phí của địa phương, đơn vị mình có thể hỗ trợ thêm để 
bồi dưỡng và mua sắm 1 số trang bị cần thiết cho lực lượng kiểm tra, tuần tra. 

VI. NHIỆM VỤ CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG: 
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1. Bộ chỉ huy quân sự thành phố: 
- Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành 

phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. 
- Phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Đội tuần tra phối 
hợp ban đêm. 
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, hoạt động Tổ tuần tra độc lập của Dân quân. 
- Phối hợp với Công an thành phố lập dự trù kinh phí bảo đảm cho hoạt động tuần tra. 
- Phối hợp với cơ quan Công an, Biên phòng cùng cấp tổ chức lực lượng tham gia Đội 
tuần tra hoạt động phối hợp và chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự quận, huyện, xã, phường, 
tổ chức các Tổ tuần tra độc lập của Dân quân. 
- Phối hợp với Công an thành phố báo cáo kết quả tuần tra về UBND theo quy định. 
- Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin liên lạc trong công tác tuần tra. 

2. Công an thành phố: 
- Chỉ đạo cơ quan Công an các cấp chủ trì phối hợp với cơ quan Quân sự, Biên phòng 
cùng cấp tổ chức lực lượng tham gia các đội tuần tra theo kế hoạch. 
- Chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố hướng dẫn tổ chức, hoạt động của 
các Đội tuần tra phối hợp ban đêm. 
- Chịu trách nhiệm xử lý các vụ việc vi phạm về ANTT  phát hiện trong quá trình tuần 
tra phối hợp của các lực lượng và tuần tra độc lập của Dân quân. 
- Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố lập dự trù kinh phí bồi dưỡng, mua sắm 
trang bị cho các lực lượng tuần tra, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 
3. Bộ chỉ huy biên phòng thành phố: 

Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố chỉ đạo cơ quan, 
đơn vị Biên phòng thuộc quyền phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an trên địa bàn 
tổ chức lực lượng tham gia các đội tuần tra theo kế hoạch. 

4. Sở Tài chính: 
Bảo đảm kinh phí cho hoạt động của các lực lượng tuần tra ban đêm theo đề nghị 

của Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố và được Ủy ban nhân dân thành 
phố phê duyệt. 

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện: 
- Tuyên truyền giáo dục nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm trên 

địa bàn của địa phương mình. 
- Trên cơ sở Kế hạch này, từng địa phương bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức 

lực lượng tuần tra ban đêm của cấp mình và chỉ đạo UBND phường, xã lập kế hoạch 
tổ chức các Tổ, Đội tuần tra sát với tình hình thực tế của xã, phường. 
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- Chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an phối hợp với các Đồn Biên phòng trên địa 
bàn hướng dẫn UBND xã, phường thành lập các Đội, Tổ tuần tra . 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường bảo đảm chế độ cho lực lượng tuần tra 
theo định mức của Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Chỉ đạo công tác báo cáo tình hình theo đúng quy định (cả thường xuyên và đột 
xuất) về UBND thành phố (thông qua Công an thành phố và Bộ Chỉ huy quân sự thành 
phố). 

- Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm về những vụ việc trộm cắp, cướp giật, 
gây rối an ninh trật tự xảy ra vào ban đêm tại địa phương mình quản lý. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1. Cán bộ, chiến sỹ được giao nhiệm vụ tuần tra khi để xảy ra những vụ việc trong 

thời gian tuần tra trên địa bàn của mình thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, 
chiến sỹ đó phải có hình thức xử lý trách nhiệm trong phạm vi, quyền hạn của mình.  

2. Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị đến ngày  15/9/2007, hướng dẫn, quán triệt, 
triển khai đến ngày 24/9/2007. Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ ngày 25/8/2007. 

3. Định kỳ Công an quận, huyện phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận, huyện 
tổng hợp tình hình hoạt động tuần tra trình UBND quận, huyện ký và báo cáo về Công 
an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố trước ngày 10 hàng tháng. Bộ chỉ huy 
quân sự thành phố phối hợp với Công an thành phố tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 
thành phố (thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố) trước ngày 15 hằng 
tháng. 

4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo 
về UBND thành phố để xem xét, điều chỉnh (thông qua Bộ Chỉ huy quân sự thành phố). 

Nhận được Kế hoạch này đề nghị các Sở, Ngành liên quan và các địa phương tổ 
chức triển khai thực hiện./. 

 
 

                                               
 

 
 

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: 7346/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 17  tháng 9 năm 2007 
           

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Ban hành Chương trình Phát triển Du lịch 

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 Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 19 tháng 11 năm 2003 của 
Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng 
và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 14 tháng 8 năm 2002 của Ban chấp hành 
Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ 
mới; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 
785/SDL ngày 30 tháng 8 năm 2007, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Phát triển Du lịch thành 
phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3: Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Du lịch và 

các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị 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 
________________________________________________ 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH 
Phát triển Du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007 - 2010 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  7346/QĐ-UBND  
ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

__________________________________ 

Phần I 
Đánh giá tình hình hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng 

giai đoạn 2001 -  2006 
I. Một số kết quả phát triển du lịch thời gian qua. 
1. Các chỉ tiêu  chủ yếu  
a. Về khách Du lịch 
- Tốc độ tăng trưởng về khách du lịch bình quân hằng năm giai đoạn 2001 - 2006 

là 12% ( tăng 1% so với kế hoạch đề ra). Năm 2001 đón được 486.130 khách, đến năm 
2006 tăng lên 774.000 khách (tăng 1,6 lần). 

-  So với 6 tháng đầu năm 2006: 6 tháng đầu năm năm 2007 tổng lượt khách du 
lịch đạt 577.433 lượt, tăng 35%. Đặc biệt, có đến 38 tàu du lịch cập Cảng Đà Nẵng với 
17.000 khách, tăng 2,1 lần. Khách du lịch đường bộ cũng tăng đột biến (gấp đôi) với 
11.000 khách. 

- Dự kiến, năm 2007, tổng lượt khách du lịch ước đạt 1.022.900 khách, tăng 32 % 
so với năm 2006 và tăng 12% so với kế hoạch. 

b. Doanh thu Du lịch 
- Doanh thu chuyên ngành du lịch giai đoạn 2001-2006 tăng bình quân hàng năm 

đạt 9% (giảm 2% so với kế hoạch). Từ 290,2 tỉ đồng năm 2001 tăng lên 435 tỉ đồng 
năm 2006 (tăng 1,5 lần). Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch năm 2006 đạt 957 tỉ 
đồng. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2007, tổng doanh thu chuyên ngành du lịch đạt 297,97 
tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và đạt 59,3% so với kế hoạch. Thu nhập xã hội từ 
hoạt động du lịch đạt 655,5tỉ đồng. 

- Dự kiến, năm 2007, tổng doanh thu chuyên ngành du lịch đạt 606 tỉ đồng, tăng 
39% so với năm 2006 và tăng 21% so với kế hoạch. Thu nhập xã hội từ hoạt động du 
lịch đạt 1.515 tỉ đồng. 

2. Đầu tư xây dựng cơ sở chuyên ngành du lịch 
- Thành phố đã đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, các công trình 

để phục vụ cho dân sinh và tạo thuận lợi cho phát triển du lịch như: đường Nguyễn Tất 
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Thành, đường Sơn Trà - Điện Ngọc; Khu du lịch Bà Nà-Suối Mơ, Công viên nước, bán 
đảo Sơn Trà, Nhà hát Tuồng, Nhà hát Trưng Vương, nâng cấp khu danh thắng Ngũ 
Hành Sơn. Tiến hành quy hoạch các tuyến, điểm du lịch với tổng diện tích 1.893 ha. 
Xúc tiến được 43 dự án đầu tư du lịch; trong đó có 12 dự án đầu tư nước ngoài với tổng 
vốn đầu tư 1.013 triệu USD (chiếm 53,1%) và 31 dự án đầu tư trong nước với tổng số 
vốn đầu tư 14.320 tỉ đồng (chiếm 46,9%).  

- Thành phố hiện có trên 109 khách sạn với tổng số 3.653 phòng; trong đó có 12 
khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao với 1.060 phòng, chiếm 29%. Công suất buồng 
phòng bình quân đạt 55%; số ngày lưu trú bình quân đạt 1,61 ngày. 

 - Ngành Du lịch Đà Nẵng đã tích cực đầu tư, đưa vào khai thác các sản phẩm du 
lịch mới như chương trình du lịch City tour, du lịch lặn biển, tour làng quê, leo núi, du 
lịch sinh thái, ca múa nhạc dân tộc, lễ hội Quan Thế Âm được  nâng cấp đưa vào hoạt 
động phục vụ du khách. 

- Môi trường cho du lịch bước đầu được cải thiện. Năm 2006-2007, bước đầu xây 
dựng bãi tắm du lịch kiểu mẫu ở Mỹ Khê và T18; hình thành bãi tắm đêm; thường 
xuyên kiểm tra môi trường ở các khu điểm du lịch. 

 - Tổ chức các chương trình quảng bá du lịch như: tham gia hội chợ, triển lãm du 
lịch; Famtrip, quảng bá du lịch Đà Nẵng trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất 
bản các ấn phẩm du lịch; tổ chức Liên hoan Văn hoá - Du lịch Đà Nẵng năm 2004, 
2005, Liên hoan Du lịch “Đà Nẵng-Biển gọi 2007” và Liên hoan du lịch Gặp gỡ Bà Nà 
hàng năm. 

- Nguồn nhân lực du lịch được từng bước bổ sung và tăng cường. 
II. Một số tồn tại 
1. Những tồn tại 
- Sức hấp dẫn của du lịch Đà Nẵng trên thị trường du lịch quốc tế còn hạn chế. 

Du lịch biển là thế mạnh, nhưng mới hình thành và chưa đủ mạnh để cạnh tranh trong 
vùng và quốc tế. Việc xác định sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng 
còn chậm. Các di tích lịch sử, văn hoá, bảo tàng chưa được đầu tư, tôn tạo đúng mức 
để tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn. 

- Các dịch vụ vui chơi, giải trí còn thiếu và kém chất lượng. Các cơ sở hiện có chỉ 
phục vụ được khách nội địa là chủ yếu. Điều này ảnh hưởng đến nỗ lực kéo dài thời 
gian lưu trú của khách. 

- Hàng lưu niệm còn đơn điệu chỉ với một mặt hàng chủ lực là đá mỹ nghệ Non 
Nước. Các mặt hàng khác chưa có thương hiệu trên thị trường và chưa được du khách 
quan tâm nhiều. 

- Các dự án đầu tư về du lịch đăng ký nhiều, nhưng triển khai chậm. Một số dự án 
bị rút giấy phép đầu tư. 
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- Thành phố còn thiếu các khách sạn có quy mô lớn, chất lượng cao, Các khách 
sạn từ 2 sao trở xuống chiếm 71% tổng số khách sạn trên địa bàn thành phố nên chỉ 
đón khách chi trả thấp và phát triển du lịch hội nghị, hội thảo cũng gặp khó khăn. Sức 
cạnh tranh của doanh nghiệp lữ hành không cao, chủ yếu là nối tour cho các Hãng lữ 
hành tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

- Công tác xúc tiến du lịch còn hạn chế. 
- Môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên bị ô nhiễm; tình hình chèo kéo 

khách, vệ sinh môi trường tại các bãi biển và điểm tham quan có tiến bộ nhưng chưa 
được đảm bảo thường xuyên. 

- Nguồn nhân lực du lịch bị thiếu hụt, nhất là cán bộ quản lý giỏi, chuyên nghiệp, 
năng động, thông thạo ngoại ngữ, cán bộ kinh doanh, tiếp thị, xúc tiến du lịch, tổ chức 
các sự kiện du lịch. Chất lượng đội ngũ làm du lịch còn thấp (chỉ có 0,32% số lượng 
người có trình độ trên đại học và 37,74% tốt nghiệp đại học, cao đẳng; số còn lại có 
trình độ trung cấp, sơ cấp và chưa qua đào tạo).   

2. Nguyên nhân tồn tại 
- Về khách quan: Do ảnh hưởng tiêu cực của một số yếu tố biến động về thị 

trường: bệnh dịch, bão lũ lớn ở miền Trung. 
- Về chủ quan: Du lịch thành phố có xuất phát điểm còn thấp; nhận thức của các 

cấp các ngành về vị trí, vai trò của du lịch có mặt còn hạn chế; thiếu chính sách ưu đãi 
để thu hút đầu tư; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cả về quản lý và kinh doanh du 
lịch còn nhiều bất cập. 

Phần II 
Phương hướng, mục tiêu và các giải pháp phát triển 

du lịch thành phố giai đoạn 2007 - 2010 
I. Dự báo tình hình 
- Về thị trường khách:  
Thị trường khách quốc tế: Châu Âu và Bắc Mỹ vẫn còn tiếp tục là khu vực gửi 

khách đến nhiều nhất. Tuy nhiên, nhiều khả năng dòng khách này tăng chậm lại. Đối 
với châu Âu, thị trường Pháp vẫn ổn định nhưng các thị trường mới như Đức, Ý, Thụy 
Sĩ, Nga... tăng nhanh hơn và là một thị trường lớn, du khách chi tiêu cao thường thích 
nghĩ dưỡng biển. 

Thị trường Mỹ là thị trường tiềm năng. Trong chiến tranh công chúng Mỹ biết 
đến Đà Nẵng qua các phim chiếu về các bãi biển tại Đà Nẵng. Khách Mỹ sẽ có khả 
năng tăng nhanh trong những năm đến do quan hệ kinh tế, thương mại và hàng không 
giữa Việt Nam - Mỹ được cải thiện. 

Đông Nam Á và Đông Bắc Á là thị trường đầy tiềm năng. Để giữ vững tốc độ 
phát triển của lượng du khách giai đoạn 2007-2010, ngay bây giờ thành phố Đà Nẵng 
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cần có sự định hướng phát triển thu hút dòng du khách của khu vực Đông Nam Á, 
trước hết là có chiến lược xây dựng sản phẩm và tuyên truyền quảng bá cho các thị 
trường gửi khách các nước Đông Nam Á và Bắc Á, các nước ASEAN, đặc biệt thị 
trường khách Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc... 

Việc hình thành các tuyến đường xuyên Á, Hành lang kinh tế Đông Tây mà miền 
Trung làm cửa ngõ qua cửa khẩu Lao Bảo, Bờ Y sẽ là nhân tố vô cùng thuận lợi cho 
việc thu hút khách hay nối tour với các tuyến du lịch của các nước trong vùng qua Thái 
Lan và Lào. 

Thị trường khách trong nước: 
Đây là nguồn khách thường xuyên cần được chú trọng, cần có chính sách kết hợp 

giữa du lịch quốc tế và du lịch trong nước, nhằm đạt hiệu quả khai thác khách cao nhất, 
đồng thời góp phần nâng cao dân trí đáp ứng nhu cầu thăm quan, giải trí và nghỉ dưỡng 
của nhân dân trong nước. 

- Với vị thế hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các đơn vị 
du lịch trong và ngoài nước. Sản phẩm du lịch thành phố sẽ chịu sự cạnh tranh với các 
địa phương lân cận và khu vực. 

Do vậy, Đà Nẵng sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch, thu hút các dự án đầu tư 
lớn, nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch thành phố, sớm tạo ra thế và lực mới 
trong cạnh tranh phát triển. 

II. Phương hướng, mục tiêu 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX đã xác định: “Đầu 

tư phát triển du lịch với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, tạo nền tảng 
để phát triển mạnh các ngành dịch vụ sau năm 2010”. 

1. Phương hướng: Ưu tiên phát triển du lịch biển là hướng chủ yếu, đồng thời 
phát triển du lịch văn hoá - lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch công vụ theo hướng xây 
dựng sản phẩm đặc thù và có sức cạnh tranh cao ở trong nước và khu vực. Phát triển 
du lịch Đà Nẵng gắn với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội thành phố và 
quy hoạch tổng thể du lịch cả nước và liên kết chặt chẽ với du lịch miền Trung - Tây 
Nguyên và cả nước, đặc biệt là với tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế. 

Làm tốt công tác nghiên cứu, xúc tiến thị trường để xác định đối tượng khách chủ 
lực của Đà Nẵng để có hướng đầu tư, khai thác thích hợp. Đẩy mạnh khai thác các thị 
trường du lịch truyền thống của Đà Nẵng là Châu Âu và Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, xây 
dựng chiến lược và có kế hoạch khai thác tốt thị trường Đông Nam Á, Đông Bắc Á, 
nhất là thị trường Nhật, Trung Quốc, Thái Lan và các khách du lịch qua tuyến hành 
lang kinh tế Đông Tây. Khai thác lợi thế đô thị loại 1 và là trung tâm vùng trọng điểm 
kinh tế Bắc Trung bộ để xúc tiến thị trường khách du lịch nội địa, khách du lịch công 
vụ. 
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2. Mục tiêu: Đến năm 2010 đón được 2 triệu khách du lịch, trong đó có 800.000 
khách quốc tế và 1.200.000 khách nội địa. Tốc độ tăng trưởng về lượng khách bình 
quân hàng năm từ 2007-2010 đạt 27%, về doanh thu tăng bình quân 29%. 

III. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
1. Tăng cường công tác quy hoạch, đầu tư phát triển du lịch 
a. Quy hoạch 
Từ 2007 đến 2010 tiến hành các quy hoạch: 
- Rà soát và điều chỉnh qui hoạch tổng thể du lịch theo qui hoạch kinh tế -xã hội 

của thành phố Đà Nẵng đến năm 2020; Qui hoạch chi tiết khu du lịch Bà Nà - Suối 
Mơ, bán đảo Sơn Trà, khu làng Vân, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, mạng lưới khách 
sạn, nhà hàng, các khu vui chơi giải trí, cơ sở bán hàng lưu niệm, phố đi bộ... 

b. Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch 
- Nâng cấp 02 tuyến đường du lịch ven biển: Nguyễn Tất Thành và Sơn Trà - Điện 

Ngọc để khai thác phục vụ phát triển dân sinh và du lịch (xây dựng cơ sở hạ tầng, kè 
và trồng cây xanh…). 

- Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại bán đảo Sơn Trà: dự án cấp nước, 
đường du lịch ra Bãi Bắc, viễn thông và điện. 

- Nâng cấp, mở rộng đường Hoà Khánh - An Lợi. Xây dựng hệ thống cáp treo từ 
An Lợi lên đỉnh Bà Nà. 

- Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp khu danh thắng Ngũ Hành Sơn trở thành 
khu du lịch lớn có sức hấp dẫn cao. 

c. Triển khai các dự án đầu tư Du lịch 
Đẩy mạnh rà soát, đôn đốc triển khai nhanh các dự án đầu tư du lịch hiện có; Phấn 

đấu đến năm 2010 có thêm 2.445 phòng; nâng tổng số phòng đến năm 2010 đạt từ 
6.000 - 7.000 phòng.Cụ thể:  

- Năm 2007: 06 dự án vào hoạt động, gồm 360 phòng (k/s Queen, Hoàng Anh 
Plaza, Danang Riverside, Phú Mỹ Thành, Sơn Trà Spa-giai đoạn 1, KDL Xuân thiều –
giai đoạn 1). 

- Năm 2008: 03 dự án, gồm 450 phòng (k/s Hoàng Trà, Green Plaza, KDL Xuân 
thiều-giai đoạn 2) . 

- Năm 2009: 04 dự án gồm 500 phòng (KDL Sơn Trà Spa-giai đoạn 2, KDL Bãi 
Bắc, KDL Olalani-giai đoạn 1, KDL Vina Capital). 

- 2010: 08 dự án; gồm 1138 phòng (KDL Bãi Trẹm-Savico, Bãi Bụt, Tiên Sa, 
Hoàng Anh-Gia Lai, Sơn Trà Spa-giai đoạn 3, Olalani-giai đoạn 2, Saigon-Tourane-
giai đoạn 2, Sao Việt Non Nước).  

2. Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. 
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a. Sản phẩm Du lịch biển 
- Tổ chức các dịch vụ du lịch trên biển: Dịch vụ lặn biển ngắm san hô, đua thuyền 

buồm, lướt ván, mô tô nước, dù bay; đôn đốc triển khai nhanh dự án Coral Reef… kêu 
gọi đầu tư xây dựng bến tàu du lịch tại Cảng Đà Nẵng. 

- Tại bãi biển: Nâng cao chất lượng Bãi tắm đêm; tiếp tục xây dựng các bãi tắm 
du lịch kiểu mẫu. Tổ chức các sự kiện du lịch, thể thao biển. Sắp xếp lại và nâng cao 
chất lượng các cơ sở lưu trú, nhà hàng hiện có; nghiên cứu hình thành các khu bán hàng 
lưu niệm, giải trí và các dịch vụ  phục vụ khách khu vực ven biển. Tổ chức ca nhạc, 
khiêu vũ công cộng tại bãi tắm Phạm Văn Đồng. Hình thành dịch vụ vẽ tranh trên đá 
tại chỗ cho du khách. 

- Tăng cường lực lượng và phương tiện cho Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các 
Bãi biển du lịch để thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tại các bãi 
biển. Ban hành các chính sách thu hút đầu tư các loại hình dịch vụ tại vùng biển bán 
đảo Sơn Trà, Làng Vân và đèo Hải Vân nhằm tạo điểm đến cho các tour du lịch quanh 
bán đảo Sơn Trà. 

b. Sản phẩm Du lịch Văn hoá: 
- Nâng cấp các Bảo tàng :  
Bao gồm Bảo tàng thành phố, Bảo tàng Quân khu V, Bảo tàng Chàm để đưa vào 

chương trình du lịch phục vụ khách. Đặc biệt tại Bảo tàng Chàm, tổ chức chiếu phim 
và múa Chăm phục vụ khách. Nâng cao chất lượng thuyết minh viên. Bố trí lại cửa ra 
vào, không gian các khu vực trưng bày để trưng bày nhiều hiện vật hơn. Đầu tư tu sửa 
tường rào đạt yêu cầu thẩm mỹ; lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng và đèn trang trí phục 
vụ khách tham quan vào ban đêm.  

- Nâng cấp và đầu tư các dịch vụ tại Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn 
+ Tiếp tục đầu tư nâng cấp khu danh thắng Ngũ Hành Sơn thành khu du lịch đặc 

trưng của thành phố theo quy hoạch chi tiết đã được thông qua; hình thành một số điểm 
tham quan mới; khai thác phía Tây và khu vực sông Cổ Cò vào phục vụ khách du lịch; 
lập dự án trung tâm văn hoá du lịch; nâng cấp hang Âm phủ; lắp đặt hệ thống thang 
máy phục vụ khách tại hòn Thuỷ Sơn; tăng cường các dịch vụ tại các điểm dừng chân, 
nghỉ ngơi của du khách. 

+ Quy hoạch lại làng đá thành một khu liên hoàn: có không gian riêng cho từng 
khu vực (trong đó phân định rõ giữa nơi ở, nơi sản xuất và nơi bán hàng của các hộ 
kinh doanh), thuyết minh, chiếu phim giới thiệu; khách tham gia làm sản phẩm, trưng 
bày, mua sắm. Hình thành khu du lịch nghĩ dưỡng tắm bùn, khu giải trí. 

+ Giáo dục văn minh đô thị, văn minh thương mại cho những người dân tham gia 
bán hàng lưu niệm tại khu vực nầy. 

- Phát triển dịch vụ múa rối nước phục vụ du khách. 
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- Tổ chức các lễ hội 
Nâng cấp lễ hội Quan Thế Âm, lễ hội cầu Ngư, lễ hội đình làng Hoà Mỹ, lễ tế 

Nghĩa Trũng-Khuê Trung; Tổ chức festival làng đá, tiến tới tổ chức định kỳ 1-2 
năm/lần.  

c. Sản phẩm du lịch sinh thái: 
Khu vực đỉnh Sơn Trà 
- Có chính sách kêu gọi đầu tư để hình thành trạm dừng chân cho khách tại khu 

vực sân bay cũ; trong đó có dịch vụ nhà hàng, cafe, giải khát. Xây dựng vườn thực vật, 
vườn thú; hình thành các tour trecking trong khu vực bán đảo Sơn Trà nhằm góp phần 
đa dạng tour, tuyến; đặt thêm các bảng hướng dẫn, sơ đồ đường đi phục vụ du khách.
  

Khu Du lịch Bà Nà - Suối Mơ 
- Mở rộng thêm không gian và dịch vụ tại các khu du lịch, nâng cấp cơ sở lưu trú 

hiện có. Lập các dự án kêu gọi đầu tư vào Bà Nà và Suối Mơ. Đào tạo nhân viên phục 
vụ chuyên nghiệp trong các cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ cáp treo… 

- Nâng cao chất lượng thuyết minh và phong cách giao tiếp cho thuyết minh viên 
tại Ban Quản lý.  

- Đầu tư các dịch vụ tại Suối Mơ, kết nối với khu du lịch Hoà Bắc, Suối Hoa để 
hình thành hình thành các tour du lịch liên hoàn. 

d. Du lịch đường sông, làng nghề 
- Mở các tuyến du lịch đường sông, biển: Đà Nẵng - Sơn Trà - Làng Vân; Đà 

Nẵng - Cù Lao Chàm. Xây dựng các chương trình du lịch vòng quanh bán đảo Sơn 
Trà, làng quê dọc sông Trường Định, Hoà Bắc.  

- Xây dựng các quầy vé kết hợp cung cấp thông tin du lịch dọc 2 bờ sông Hàn và 
các bến đỗ cùng với các dịch vụ phục vụ khách  trên đường Trần Hưng Đạo. 

- Xây dựng các điểm đến tại Hoà Xuân, Thái Lai, xây dựng các điểm đến quanh 
bán đảo Sơn Trà. 

- Hình thành đội tàu du lịch đường sông; hình thành dịch vụ bơi thuyền Kayak, 
canoeing trên sông Hàn. Đầu tư hình thành đội ca nhạc phục vụ trên các tàu du lịch. 

- Quy hoạch và đầu tư làng nghề đá Non Nước và làng nghề truyền thống Cẩm 
Nê thành điểm du lịch làng nghề ấn tượng trong tuyến du lịch Hội An - Đà Nẵng - Huế 
và ngược lại. 

e. Du lịch mua sắm, giải trí 
- Triển khai xây dựng Sân Golf Hoà Hải và Hoà Ninh 
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- Quy hoạch và đầu tư khu vực chung quanh Bảo tàng Chàm thành khu trung tâm 
du lịch của thành phố với đầy đủ tiện ích phục vụ du khách: hệ thống đèn trang trí, 
quầy thông tin du lịch, cơ sở bán hàng lưu niệm… 

- Hình thành khu mua sắm chuyên phục vụ khách du lịch tại chợ Hàn, phố đi bộ, 
chợ đêm và các dịch vụ trên đường Bạch Đằng và đường Trần Hưng Đạo. Tăng cường 
các dịch vụ trên sông để làm sống động khu vực trung tâm về đêm. 

- Mở rộng và xã hội hoá Công viên nước thành công viên vui chơi giải trí, dành 
cho mọi lứa tuổi và đối tượng; thu hút các loại hình đầu tư: massage, dịch vụ mua sắm, 
các dịch vụ khác. 

- Đầu tư công viên 29/3 theo hướng mở (tiếp tục tháo dỡ hết các tường rào bao 
quanh, xây dựng đường nội bộ vòng quanh, chỉnh trang lại bề mặt công viên ) thành 
điểm vui chơi, giải trí công cộng; kết hợp với khu siêu thị trở thành điểm đến cho du 
khách. Kết nối tuyến Công viên 29/3 - Bảo tàng Chàm - bãi tắm Phạm Văn Đồng và 
Mỹ Khê thành tuyến du lịch liên hoàn. 

f. Hình thành các tour du lịch mới  
- Duy trì và phát triển các chương trình City tour. Xây dựng các chương trình du 

lịch chuyên đề dành cho khách đường biển, đường bộ và đường hàng không, khách du 
lịch công vụ, nghỉ dưỡng biển, núi, cựu chiến binh. 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hợp tác với tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế 
và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên để khai thác có hiệu quả các di sản thế giới miền 
Trung và tài nguyên du lịch đặc sắc của vùng. 

- Hình thành tour tham quan khu nghỉ mát Furama, Sandy Beach bán đảo Sơn Trà 
bằng xe mui trần. 

3. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thị trường, quảng bá du lịch Đà Nẵng 
a. Cung cấp thông tin du lịch: 
- Nâng cao năng lực Phòng Thông tin du lịch tại Ga đến quốc tế và nội địa sân 

bay Đà Nẵng; đặt các ki-ôt thông tin du lịch . Đặt các máy tra cứu dữ liệu thông tin du 
lịch, pano quảng cáo, biển chỉ dẫn về du lịch tại khu vực Bảo tàng Chàm, đường Bạch 
Đằng, trước Nhà hát Trưng Vương và tại các cửa ngõ vào thành phố. 

b. Tổ chức các sự kiện, Famtrip, chương trình quảng bá du lịch. 
- Tổ chức các sự kiện du lịch thường xuyên của thành phố gồm: Liên hoan Du 

lịch “Đà Nẵng - Biển gọi” (2 năm 1 lần); Liên hoan Du lịch Gặp gỡ Bà Nà (hàng năm); 
Liên hoan du lịch làng nghề, hội thi tay nghề, hướng dẫn viên… 

- Tổ chức các chương trình du lịch làm quen dành cho các hãng lữ hành và báo 
chí đến Đà Nẵng. Tổ chức Road show du lịch tại Thái Lan, Nhật, Trung Quốc và 
Singapore; Tổ chức Hội nghị khách hàng tại TP HCM và Hà Nội. 

c. Xuất bản ấn phẩm, Website du lịch: 
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- Xuất bản sách Cẩm nang du lịch Đà Nẵng; Bản đồ Du lịch Đà Nẵng; Bưu ảnh 
Đà Nẵng; Tập gấp Du lịch Đà Nẵng; Poster về du lịch Đà Nẵng, - Làm phim du lịch 
Đà Nẵng dưới hình thức đĩa VCD, DVD, bản tin du lịch, tạp chí du lịch; sách chuyên 
đề về một số điểm tham quan du lịch Đà Nẵng; nâng cấp trang Web du lịch Đà Nẵng.  

4. Xây dựng môi trường du lịch thông thoáng; nâng cao hiệu quả quản lý các 
hoạt động kinh doanh du lịch; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực du lịch  

a. Ban hành một số chính sách khuyến khích đầu tư, hợp tác phát triển du lịch trên 
địa bàn thành phố, Khu Du lịch Bà Nà - Suối Mơ, bán đảo Sơn Trà, Công viên Nước 
Đà Nẵng… 

b. Thành lập Đội an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại các bãi biển du lịch Đà 
Nẵng, Đội an ninh trật tự và chống chèo kéo khách du lịch tại khu vực trung tâm thành 
phố và các điểm tham quan, để giải quyết tình trạng bám theo chèo kéo khách du lịch. 
Tổ chức tốt công tác quản lý đầu tư, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an ninh trật tự, cứu 
hộ tại các khu điểm du lịch, đặc biệt là tại các bãi biển, xây dựng Đà Nẵng thành điểm 
đến an toàn và thân thiện cho du khách. 

c. Rà soát, đánh giá lại số lượng, chất lượng cán bộ nhân viên hiện có toàn ngành; 
trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhân viên ngành du lịch 
thành phố Đà Nẵng; hoàn chỉnh công tác quy hoạch cán bộ và rà soát, bổ sung hàng 
năm; có chính sách thu hút, tuyển dụng cán bộ từ các nơi khác về công tác ngành du 
lịch, nhất là cán bộ làm công tác tiếp thị, xúc tiến thị trường, quảng bá du lịch, tổ chức 
các sự kiện du lịch, hướng dẫn viên du lịch... 

d. Tiến hành đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý doanh nghiệp, điều hành du lịch; 
mở các lớp đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn, nghiệp vụ khách sạn, nghiệp vụ tiếp thị du 
lịch, tổ chức sự kiện du lịch, nghiệp vụ quản lý nhà nước về du lịch; đào tạo tiếng Thái, 
Nhật và tiếng Trung. 

e. Tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch để xây dựng Trường 
Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng nhằm đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho thành phố Đà 
Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây nguyên đáp ứng yêu cầu tăng tốc du lịch Đà Nẵng 
và miền Trung-Tây nguyên. 

Phần III 
Tổ chức thực hiện 

1. Tổ chức triển khai 
Các ngành, các cấp có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chương trình trong kế 

hoạch công tác hàng năm từ năm 2008 đến năm 2010. 
- Đề nghị Cục Hàng không dân dụng Việt Nam và Cụm Cảng Sân bay khu vực 

miền Trung: triển khai sớm dự án nâng cấp nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng. Xúc tiến 
mở thêm các tuyến đường bay trực tiếp từ Nhật Bản, Hàn quốc, Hồng Kông, Đài Loan 
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đến Đà Nẵng và phối hợp với một số thành phố tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du 
lịch Đà Nẵng ở các thị trường trọng điểm. 

- Cảng Đà Nẵng: Xây dựng nhà ga đón khách du lịch tại cảng Tiên Sa; phối hợp 
xúc tiến các tour đường biển đến cảng Đà Nẵng. 

- Sở Văn hoá - Thông tin: Nâng cấp mở rộng Bảo tàng Đà Nẵng, tôn tạo thành 
Điện Hải và các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng; chủ trì xây dựng kịch bản các lễ 
hội văn hoá, du lịch của thành phố. 

- Sở Thương mại: Gắn các hoạt động xúc tiến, phát triển thương mại với yêu cầu 
phát triển du lịch; tăng cường các dịch vụ bán hàng lưu niệm, văn minh thương mại, 
tiếp tục nghiên cứu xây dựng phố ẩm thực về ban đêm, phố mua sắm, đi bộ phục vụ 
khách du lịch, sắp xếp lại chợ hàn để phục vụ khách du lịch. 

- Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục 
Hải quan Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành Công an – Du 
lịch; cải tiến thủ tục nhập xuất cảnh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng và Cảng biển Đà 
Nẵng trên tinh thần đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho khách du lịch, 
đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia. 

- Sở Thể dục Thể thao: Phát triển các sự kiện thể thao – du lịch phù hợp với vị trí, 
tiềm năng, điều kiện của thành phố. 

- Đối với các quận, huyện: Quy hoạch, sắp xếp phát triển hợp lý tiềm năng du lịch 
của từng địa phương; phối hợp chặt chẽ với ngành du lịch đảm bảo phát triển du lịch 
đúng hướng, bền vững; chịu trách nhiệm chính trong việc giữ gìn môi trường du lịch 
tại các điểm tham quan du lịch, các bãi tắm biển, các điểm vui chơi giải trí, quản lý các 
cơ sở kinh doanh phục vụ khách văn minh, lịch sự. 

Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các sở có liên quan theo dõi việc tổ chức triển khai 
thực hiện Chương trình; tổng hợp đề xuất UBND thành phố điều chỉnh, sửa đổi một số 
điểm trong quá trình thực hiện cho phù hợp với tình hình mới và điều kiện cụ thể của 
từng ngành, địa phương. 

2. Kế hoạch triển khai 
Trong Quý IV/2007, tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình cho cán bộ chủ 

chốt của thành phố và các hội nghị triển khai trong toàn ngành du lịch. 
3. Kinh phí thực hiện 
- Kinh phí thực hiện Chương trình được huy động từ nhiều nguồn theo phương 

thức xã hội hoá. 
- Đối với phần kinh phí thực hiện Chương trình từ ngân sách thành phố; giao Sở 

Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự trù kinh phí cụ 
thể thực hiện hàng năm, trình UBND thành phố phê duyệt. 

             UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
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PHỤ LỤC I 
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7346/QĐ-UBND  

ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
__________________________________ 

 
1/ Chỉ tiêu khách du lịch giai đoạn 2007-2010: 

CHỈ TIÊU Đơn vị tính 
Thực hiện 
Năm 2006 

Kế hoạch 
Năm 2007 

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 
Tốc độ tăng 
bình quân 
2007-2010 

1.TỔNG LƯỢT 
KHÁCH DL Lượt khách 774.000 910.000 1.180.000 1.530.000 2.000.000 25% 

Trong đó        

Khách quốc tế Lượt khách 258.000 295.000 440.000 550.000 800.000 29% 

Khách nội địa Lượt khách 516.000 615.000 740.000 980.000 1.200.000 23% 

2.DOANH THU 
NGÀNH DL Tỷ đồng 435 505 750 900 1.200 24% 

 
2/ Về quy hoạch phát triển du lịch: 

Stt Nội dung 

Thời 
gian 
thức 
hiện 

1 
Rà soát và điều chỉnh qui hoạch tổng thể phát triển du lịch đến 
năm 2020 theo qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành 
phố  

2 Hoạch định chính sách phát triển du lịch và thu hút đầu tư 

Năm  
2007-
2008 

3 Qui hoạch mạng lưới khách sạn nhà hàng 
4 Qui hoạch các khu vui chơi giải trí với quy mô lớn  
5 Qui hoạch chi tiết Khu Du lịch Bà Nà - Suối Mơ 
6 Qui hoạch bãi tắm công cộng 

7 Qui hoạch vùng bay cho các hoạt động thể thao trên không 
như: dù bay có động cơ, mô hình bay, dù bay có cano kéo…. 

8 Qui hoạch khu mua sắm và bán hàng lưu niệm 
9 Qui hoạch chi tiết bán đảo Sơn Trà 
10 Qui hoạch một số tuyến điểm du lịch 
11 Qui hoạch khu thắng cảnh Ngũ Hành Sơn 
12 Qui hoạch phố đi bộ. 

13 Lập dự án qui hoạch làng Chiếu Cẩm Nê và các làng nghề 
truyền thống 

Năm  
2008-
2010 

3/ Về đầu tư phát triển du lịch: 
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     a- Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch 

Stt Nội dung Thời gian 
thức hiện 

1 

- Hoàn thiện đầu tư cơ sở hạ tầng của bán đảo Sơn Trà  
- Mở rộng đường từ chợ Hoà Khánh lên Bà Nà và cải tạo 
Hồ Thuỳ Dương - Suối Mơ. 
- Xây dựng các bến tàu du lịch. 

Năm  
2008-2009 

2 

- Đầu tư xây dựng tuyến đường chạy từ Quốc lộ 14B lên 
tới đỉnh Bà Nà. 
- Đầu tư xây dựng hệ thống cáp treo từ An Lợi lên đỉnh 
Bà Nà  

Năm  
2008-2010 

3 - Đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu công viên Văn hoá Ngũ 
Hành Sơn Năm 2009 

4 

- Đầu tư xây dựng các khu làng nghề truyền thống. 
- Đầu tư xây dựng tuyến đường du lịch quanh bán đảo 
Sơn Trà 
- Nâng cấp cảng Tiên Sa, nâng cấp sân bay quốc tế Đà 
Nẵng 

5 
- Đầu tư cơ sở hạ tầng tại Khu Du lịch Nam Hầm Hải 
Vân 
- Đầu tư cơ sở hạ tầng tại Khu Du lịch Làng Vân 

Năm  
2008-2010 

 

b- Triển khai các dự án đầu tư Du lịch 
 

Stt Nội dung Thời gian 
thức hiện 

1 
Đưa 06 dự án vào hoạt động, gồm 360 phòng (k/s Queen, Hoàng 
Anh Plaza, Danang Riverside, Phú Mỹ Thành, Sơn Trà Spa-giai 
đoạn 1, KDL Xuân thiều –giai đoạn 1). 

Năm 2007 

2 

Đưa 03 dự án vào hoạt động: gồm 450 phòng với tổng vốn 
đầu tư 700 tỷ đồng: 
+ Dự án khách sạn Green Plaza: khách sạn 4 sao 150 phòng với 
diện tích 2.760m2, tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng. 
+ Dự án khách sạn Hoàng Trà: khách sạn 5 sao 200 phòng trên 
diện tích 3,4ha với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng. 
+ Dự án Khu Du lịch Xuân Thiều: Khu Du lịch biển 4 sao 100 
phòng với diện tích 6,25ha; tổng vốn đầu tư 150tỷ đồng. 

Năm 2008 
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3 

- Khởi công xây dựng 06 dự án: 
+ Dự án Dự án Khu phức hợp Vinacapital: xây dựng khu phức 
hợp gồm trung tâm thương mại khách sạn với 200 phòng, trường 
học, khu văn phòng, với vốn đầu tư 200 triệu USD. 
+ Dự án Sân golf Hoà Ninh: Diện tích 100 ha, vốn đầu tư 12 
triệu USD, với 50 phòng.  
+ Dự án Khu Du lịch Sao Việt Non Nước: Xây dựng khu du lịch 
biển 5 sao với 200 phòng trên  diện tích 12,7 ha , vốn đầu tư 480 
tỷ đồng. 
+ Dự án Khu Du lịch Hoa Trung: Xây dựng khu du lịch biển 5 
sao với 100 phòng trên diện tích 17 ha, vốn đầu tư 400 tỷ đồng. 
+ Dự án khu Du lịch Bãi Trẹm Savico: Xây dựng khu du lịch 
biển 5 sao với 150 phòng trên diện tích 5,76ha, vốn đầu tư 350 
tỷ đồng. 
+ Dự án KDL thể thao giải trí biển Coral Reef: Xây dựng trung 
tâm thể thao giải trí biển trên diện tích 02 ha với tổng vốn đầu tư 
80 tỷ đồng. 
- Đôn đốc một số dự án lớn đẩy nhanh tiến độ: Khu đô thị Đa 
Phước, Sân golf Hoà Hải, Khu Du lich biển Vinacapital. 

4 

    Đưa 04 dự án vào hoạt động: 500 phòng với tổng vốn đầu 
tư 3,172 tỷ đồng. 
+ Dự án Khu Du lịch Sơn Trà Resort & Spa giai đoạn II: xây 
dựng khu khách sạn 5 sao với 100 phòng trên diện tích 4ha với 
tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng. 
+ Dự án Khu Du lịch Bãi Bắc giai đoạn I: xây dựng KDL nghĩ 
dưỡng cao cấp 5 sao với 100 phòng trên diện tích 41,7ha tổng 
vốn đầu tư 280 tỷ đồng. 
+ Dự án Khu Du lịch Olalani Resort giai đoạn I: xây dựng KDL 
biển cao cấp với 100 phòng trên diện tích 7ha, tổng vốn đầu tư 
480 tỷ đồng. 
+ Dự án Khu Du lịch biển – Sân golf Vinacapital: xây dựng KDL 
nghỉ dương 5 sao và một sân golf 18 lỗ; 36 lỗ đạt tiêu chuẩn quốc 
tế với 200 phòng; tổng vốn đầu tư 132 triệu USD 

Năm 2009 
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5 

Khởi công xây dựng 06 dự án : 
+ Dự án Khu Du lịch Hoàng Anh Gia Lai: xây dựng KDL giải 
trí biển với 100 phòng trên diện tích 4,5ha với tổng vốn đầu tư 
400 tỷ đồng. 
+ Khách sạn Saigon Tourane giai đoạn II: xây dựng khách sạn 5 
sao với 100 phòng trên diện tích 3.509m2; tổng vốn đầu tư 150 
tỷ đồng. 
+ Dự án Khu Du lịch thiên thai Eden: xây dựng KDL 5 sao với 
350 phòng trên diện tích 28 ha; tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng. 
+ Dự án Khu đô thị Đa Phước: xây dựng khu đô thị bao gồm 
khách sạn 5 sao với 200 phòng trên diện tích 240ha; tổng vốn 
đầu tư 300 triệu USD. 
+ Dự án khách sạn KingDom Hotel: xây dựng khách sạn 5 sao 
với 350 phòng trên diện tích 15,4ha; tổng vốn đầu tư 60 triệu 
USD. 
+ Dự án Khu Du lịch biển Ngũ Hành Sơn: xây dựng KDL biển 
5 sao với 150 phòng trên diện tích 20ha; tổng vốn đầu tư 68 triệu 
USD 

6 

Đưa 08 dự án vào hoạt động: 1.138 phòng với tổng vốn đầu tư 
3.140 tỷ đồng. 
+ Dự án Khu Du lịch Bãi Trẹm Savico: Xây dựng KDL biển 5 
sao với 150 phòng trên diện tích 5,76ha, vốn đầu tư 350 tỷ đồng. 
+ Dự án Khu Du lịch Tiên Sa giai đoạn I: xây dựng KDL sinh 
thái 5 sao gồm 100 phòng trên diện tích 30ha, tổng vốn đầu tư 
480 tỷ đồng. 
+ Dự án Khu Du lịch Bãi Bụt giai đoan I: xây dựng KDL sinh 
thái biển 5 sao với 100 phòng trên diện tích 19ha, tổng vốn đầu 
tư 300 tỷ đồng. 
+ Khách sạn Saigon Tourane giai đoạn II: xây dựng khách sạn 5 
sao với 100 phòng trên diện tích 3.509m2; tổng vốn đầu tư 150 
tỷ đồng. 
+ Dự án Khu Du lịch Hoàng Anh Gia Lai: xây dựng KDL giải 
trí biển với 100 phòng trên diện tích 4,5ha với tổng vốn đầu tư 
400 tỷ đồng. 
+ Dự án Khu Du lịch Sơn Trà Resort & Spa giai đoạn III: dự án 
hoàn thành đưa vào sử dụng với 338 phòng trên diện tích 14,5 
ha với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng. 
+ Dự án Khu Du lịch Olalani Resort giai đoạn II: xây dựng KDL 
biển cao cấp với 100 phòng trên diện tích 7ha, tổng vốn đầu tư 
480 tỷ đồng. 
+ Dự án KDL Sao Việt Non Nước: xây dựng KDL 5 sao trên 
diện tích 12,7ha, tổng vốn đầu tư 480 tỷ đồng. 

Năm 2010 

 
4/ Về nâng cấp chất lượng và hình thành sản phẩm du lịch mới: 



82 CÔNG BÁO/Số 33 + 34 + 35/Ngày 20-9-2007  

Stt Nội dung Thời gian 
thức hiện 

Sản phẩm du lịch biển 
-Hình thành dịch vụ phục vụ bãi tắm đêm 
-Xây dựng tuyến đường du lịch kiểu mẫu 
-Lập phương án và tổ chức dịch vụ câu cá trên biển 

Năm  
2007-2009 

1 
-Lập phương án khảo sát và tổ chức dịch vụ lặn biển, ngắm san 
hô, đầu tư khai thác tour Sơn Trà. 
-Đầu tư và tổ chức các dịch vụ thể thao biển 

Năm  
2007-2010 

 -Hình thành khu vực triển lãm và tổ chức các hoạt động nghề 
biển 

Năm  
2009-2010 

2 Sản phẩm du lịch văn hoá  
Nâng cấp Bảo tàng Chăm 
-Tổ chức chiếu phim, nâng cấp đội múa Chăm, tập huấn hướng 
dẫn viên, tăng thời gian phục vụ 
-Lập phương án, khảo sát, quy hoạch và xây dựng quầy bán 
hàng lưu niệm đặc trưng, tăng cường ánh sáng 

Năm  
2007-2008 

-Bổ sung hiện vật, sắp xếp lại theo niên đại Năm  
2007-2009 

2.1 

-Tổ chức chương trình tái hiện lại các hoạt động đời sống của 
người Chăm Năm 2010 

Nâng cấp và đầu tư các dịch vụ tại Khu danh thắng Ngũ 
Hành Sơn 
-Hình thành khu nghỉ dưỡng tắm bùn 
-Giáo dục văn minh đô thị cho người dân tại khu vực này 

Năm 
2007-2009 

2.2 
-Nâng cấp cơ sở vật chất 
-Lắp đặt thang cuốn tại hòn Thuỷ Sơn 
-Nạo vét sông Cổ Cò 

Năm  
2008-2010 

2.3 
Phát triển chương trình nghệ thuật Tuồng 
-Bổ sung các hiện vật 
-Làm mới chương trình  nghệ thuật tuồng 

Năm  
2007-2008 

2.4 -Phát triển dịch vụ múa rối nước để phục vụ du khách. Năm  
2008-2009 

2.5 
Tổ chức các Lễ hội 
-Nâng cấp Lễ hội Quan Thế Âm, Lễ hội cầu Ngư, Lễ hội đình 
làng Hoà Mỹ, Lễ tế Nghĩa Trũng Khuê Trung. 

Năm  
2008-2010 

Tổ chức các sự kiện 
-Liên hoan du lịch “Gặp Gỡ Bà Nà” 
-Festival Làng đá, hội chợ du lịch 
-Đua thuyền buồm quốc tế 
-Liên hoan du lịch làng nghề 

Năm  
2008-2010 2.6 

-Liên hoan du lịch “Đà Nẵng - Biển gọi” Năm 2010 
3 Sản phẩm du lịch sinh thái  
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Hình thành khu du lịch sinh thái khu vực bán đảo Sơn Trà 
-Xây dựng các loại hình dịch vụ phục vụ khách du lịch (vườn 
hoa, vườn thực vật) 
-Đào tạo thuyết minh viên và hướng dẫn viên 

Năm 
 2008-
2010 3.1 

-Xây dựng trạm dừng chân và điểm du lịch phục vụ du khách Năm 2008 

3.2 

Đầu tư và nâng cấp Khu Du lịch Bà Nà - Suối Mơ 
-Nâng cấp cơ sở lưu trú và đầu tư các loại hình dịch vụ, cáp treo 
từ An Lợi lên Bà Nà 
-Đào tạo thuyết minh viên và nhân viên 
-Khảo sát và hình thành Khu Du lịch Suối Mơ, Hoà Bắc 

Năm 
2008-2010 

Phát triển du lịch đường sông và làng nghề  
-Xây dựng các tour du lịch đường sông, điểm đến tại Thái Lai, 
Hoà Bắc và các điểm quanh bán đảo Sơn Trà 
-Xây dựng các quầy bán vé và phòng thông tin 

Năm 
2007-2008 4 

 
-Đóng mới tàu du lịch và hình thành đội ca múa nhạc 
-Xây dựng Làng nghề đá Non Nước và Làng chiếu Cẩm Nê 

Năm 
2008-2009 

Nâng cấp và hình thành khu mua sắm, giải trí 
-Lập phương án khảo sát và xây dựng các khu mua sắm giải trí 
tại trung tâm thành phố 
-Nâng cấp và xã hội hoá Công viên Nước. 

Năm  
2008-2010 

5 
-Tổ chức đêm văn nghệ và hoạt động khiêu vũ vào Thứ bảy cuối 
cùng của tháng tại công viên biển Phạm Văn Đồng. 
-Đầu tư dịch vụ vẽ tranh trên đá tại chỗ cho du khách 

Năm  
2008-
20010 

6 
Hình thành các tour tuyến du lịch mới 
-Hình thành tour tham quan khu nghỉ mát Furama, Sandy Beach 
bán đảo Sơn Trà bằng xe mui trần. 

Năm  
2008-2009 

 
5/ Đẩy mạnh công tác xúc tiến thị trường, quảng bá du lịch Đà Nẵng 

Stt Nội dung Thời gian 
thức hiện 

1 

Cung cấp thông tin du lịch 
- Nâng cấp năng lực Phòng Thông tin tại sân bay Đà Nẵng 
-Xây dựng quầy thông tin tại các vị trí trọng điểm. 
-Đặt máy tra cứu thông tin du lịch, pano quảng cáo, biển chỉ dẫn về 
du lịch tại khu vực Bảo tàng Chàm, đường Bạch Đằng, trước Nhà hát 
Trưng Vương và tại các cửa ngõ vào thành phố 

Năm 
 2008-2010 

2 

Tổ chức chương trình quảng bá và Famtrip 
-Tổ chức các chương trình du lịch làm quen dành cho các Hãng lữ 
hành và báo chí đến Đà Nẵng. 
-Tổ chức Road show du lịch tại Thái Lan, Nhật, Trung Quốc và 
Singapore 
-Tổ chức Hội nghị khách hàng tại TP HCM và Hà Nội 
-Tổ chức và tham gia hội chợ trong và ngoài nước 

Năm  
2008-2010 
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-Tuyên truyền quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại 
chúng và các website du lịch trong và ngoài nước 

3 Xuất bản ấn phẩm du lịch, Wesite du lịch  

3.1 

Các ấn phẩm quảng bá 
-Xuất bản Bản tin du lịch Đà Nẵng, sách Cẩm nang du lịch Đà Nẵng; 
Bản đồ Du lịch Đà Nẵng; Bưu ảnh Đà Nẵng ;Tập gấp Du lịch Đà 
Nẵng; Poster về du lịch Đà Nẵng 
-Làm phim du lịch Đà Nẵng dưới hình thức đĩa VCD, DVD, bản tin 
du lịch, tạp chí du lịch ; sách chuyên đề về một số điểm tham quan 
du lịch Đà Nẵng  

Năm  
2008-2010 

3.2 Nâng cấp website và liên kết với các website du lịch trong và ngoài 
nước 

Năm 
 2007-2009 

6/ Về phát triển nguồn nhân lực: 

Stt Nội dung Thời gian 
thức hiện 

1 Mở lớp đào tạo nghiệp vụ tiếp thị, xúc tiến thị trường, quảng bá du 
lịch và tổ chức các sự kiện du lịch 

Năm  
2007-2008 

2 Mở lớp đào tạo tiếng Thái, Nhật và tiếng Trung Năm  
2007-2008 

3 
Tập huấn triển khai các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Du lịch 
và phổ cập thông tin về cơ chế, chính sách mới về du lịch và các 
lĩnh vực liên quan đến du lịch 

Năm  
2007-2008 

4 Đào tạo tin học, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, hội nhập quốc tế, an 
ninh trật tự, môi trường du lịch... 

Năm  
2007-2008 

5 Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng Năm  
2007-2010 

6 Đào tạo, bồi dưỡng 100 cán bộ quản lý, điều hành kinh doanh du 
lịch 

Năm  
2008-2010 

7 Mở lớp đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch Hàng năm 
8 Đào tạo nghề du lịch Hàng năm 
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PHỤ LỤC II 
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH 

PHỐ GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  7346/QĐ-UBND  

ngày 17  tháng 9  năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
________________________________ 

 
Đvt: triệu đồng 

Stt Nội dung 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

Tổng 
cộng 
2008-
2010 

1 Quy hoạch phát triển du lịch 900 800 500 2.200  
2 Nâng cấp và hình thành sản phẩm 

du lịch 
2.000 2.500 3.000 7.500  

3 Xúc tiến thị trường, quảng bá du 
lịch Đà Nẵng 

540 690 720 1.950  

4 Phát triển nguồn nhân lực 300 200 150 650  
Tổng cộng: 3.740  4.190  4.370  12.300 

 
- Kinh phí từ ngân sách thực hiện Chương trình phát triển du lịch thành phố giai 

đoạn 2008-2010: 12,3 tỷ đồng (Mười hai tỷ ba trăm triệu đồng) 
- Kinh phí xã hội hoá: khoảng 25 tỷ đồng(Hai mươi lăm tỷ đồng). Chưa tính kinh 

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