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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 8902/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 27 tháng 11 năm 2009 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu 

“Không có học sinh bỏ học đến năm 2015” 
 

 

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 Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Thành uỷ Đà Nẵng về 
việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, 
học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng 
nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 14 về điều chỉnh mục tiêu chương trình thành 
phố 5 không, giai đoạn 2009-2015;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3964/TTr-SGDĐT 
ngày 06 tháng 11 năm 2009 về việc phê duyệt Đề án Không có học sinh bỏ học trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2009-2015, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu “Không có học sinh bỏ học  đến năm 

2015” với các nội dung chủ yếu như sau: 
I. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung 
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành 

và toàn xã hội nhằm ngăn chặn không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học. Tạo tiền đề 
vững chắc để thực hiện mục tiêu “Không có học sinh bỏ học” trong những năm tiếp theo. 

2. Mục tiêu cụ thể 
a) Không có học sinh bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn; 
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b) Huy động học sinh bỏ học giữa chừng trở lại trường; duy trì kết quả phổ cập giáo 
dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS) đúng độ tuổi một cách bền vững, 
phấn đấu hoàn thành phổ cập bậc trung học phổ thông; 

c) Nâng cao chất lượng dạy và học ở tất cả các cấp học, ngăn chặn tình trạng bỏ học, 
góp phần nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội của thành phố; 

d) Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, khắc phục cách học đọc chép, học 
thuộc lòng để đối phó thi, kiểm tra; 

đ) Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường lớp ở các cấp học, bậc học, đáp ứng phân 
luồng học sinh sau THCS (kể cả cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập). 

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động 
Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Chỉ thị 

số 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành uỷ Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối 
hợp giúp đỡ học sinh bỏ học trên địa bàn thành phố; làm cho các cấp, các ngành, đoàn thể, 
các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, coi đây là 
việc làm mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; là nhiệm vụ lâu dài, thường 
xuyên và đòi hỏi sự quyết tâm cao, là nhiệm vụ mỗi gia đình, mỗi người dân.  

Công tác tuyên truyền, vận động phải tạo được chuyển biến thực sự trong nhận thức 
và ý thức về trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình, toàn xã hội; hưởng 
ứng và tham gia, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học; đề cao vai trò, trách nhiệm của gia 
đình, tộc họ các bậc phụ huynh, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách của nhà nước. 

Ban hành chính sách khen thưởng, động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành 
tích trong việc thực hiện chủ trương của thành phố. 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành và phối  hợp 
Các ngành, các cấp, các đoàn thể cần xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của mình; 

xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, 
đôn đốc, đảm bảo các giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ phải mang lại hiệu quả thiết thực, tránh 
hình thức và “bệnh thành tích”.  

Trong tổ chức triển khai trên từng địa bàn, cần có sự chỉ đạo, điều phối chặt chẽ của  
UBND các quận, huyện, nhất là trong các hoạt động khảo sát, điều tra nắm danh sách, hoạt 
động kiểm tra để tránh chồng chéo, gây phiền hà cho cơ sở.  

UBND các quận, huyện chủ trì làm việc với các đơn vị, đoàn thể để thống nhất kế 
hoạch, biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ và cách thức triển khai; phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa 
các bên. 

3. Về huy động các nguồn lực  
Cùng với nguồn lực từ ngân sách, cần huy động các nguồn lực khác từ các cơ quan, 

nhà hảo tâm, các tộc họ; vận động các doanh nghiệp giúp đỡ trực tiếp hộ nghèo, trẻ em 
nghèo hoặc thông qua các Quỹ như: Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Khuyến 
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học. Xây dựng các dự án, chương trình cụ thể để kêu gọi tài trợ từ các tổ chức trong và 
ngoài nước. 

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ trẻ em bỏ học, trẻ em hư với các 
phong trào, như: “Xây dựng Gia đình Văn hóa, Khu dân cư, Tổ dân phố Văn hóa”;  “Xây 
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các chương trình, kế hoạch kinh tế - xã 
hội trên từng địa bàn.  

Đảm bảo sự tham gia tích cực và chủ động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
thành phố (MTTQVN), các đoàn thể cùng với chính quyền các cấp trong cuộc vận động 
giúp đỡ trẻ em bỏ học. 

4. Giải pháp thực hiện 
a) Đối với những học sinh đã bỏ học 
- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các quận, huyện, các phòng giáo dục 

và đào tạo, các đơn vị, trường học chỉ đạo bộ phận giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm lớp rà soát 
lại danh sách học sinh đầu năm, cuối năm học, phân loại học sinh chuyển trường, tai nạn, 
bệnh tật, bỏ học... Xác định rõ nguyên nhân và địa chỉ của từng học sinh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện chỉ đạo các trường tiếp nhận các 
em đã bỏ học có nguyện vọng đi học lại; tổ chức kiểm tra, phân loại học lực của học sinh 
theo từng môn học và phân công giáo viên kèm cặp, giúp đỡ ngay từ đầu năm; có giải pháp 
giáo dục đặc biệt để cảm hóa, giáo dục các học sinh hư, cá biệt đang học trong trường;  

- Vận động các em đã lớn tuổi ra lớp học phổ cập, lớp học tình thương, học tại các 
Trung tâm giáo dục thường xuyên; nếu các em không có nguyện vọng hoặc khả năng tiếp 
tục theo học thì vận động đi học nghề hoặc giới thiệu việc làm, hạn chế đến mức thấp nhất 
số lang thang, lêu lổng. Có chính sách ưu tiên trong đào tạo nghề và giới thiệu việc làm đối 
với học sinh trung học phổ thông (THPT) bỏ học có nguyện vọng học nghề; 

- Lãnh đạo các đơn vị, trường học và các giáo viên chủ nhiệm trực tiếp tiếp xúc với cha, 
mẹ hoặc người nuôi dưỡng học sinh xác nguyên nhân bỏ học, nguyện vọng của học sinh, 
phụ huynh để từ đó đề xuất biện pháp giải quyết;  

- Các trường THCS báo cáo với UBND các xã, phường; các trường THPT, các phòng 
giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục thường xuyên - hướng 
nghiệp, kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, tập hợp tình hình báo cáo UBND quận, huyện về 
thực trạng học sinh bỏ học trên địa bàn, tham mưu với các cấp những biện pháp giải quyết 
cụ thể dự trên nguyện vọng và đề nghị của từng học sinh và gia đình. 

b) Đối với những học sinh có nguy cơ bỏ học do học lực yếu 
- Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các trường THPT 

dựa trên cơ sở kết quả xếp loại học lực và quá trình học tập để phân tích, lập danh sách 
những học sinh học lực loại yếu và loại kém, xác định mức độ và nguyên nhân yếu kém 
từng môn học đối với mỗi học sinh. Từ đó, xây dựng và thực hiện kế hoạch phụ đạo giúp 
đỡ học sinh học lực yếu, kém vươn lên trong học tập;  

- Bảo đảm các hoạt động bình thường của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ 
năm học và không để học sinh bỏ học. Việc xét lên lớp, cho lưu ban đối với học sinh chỉ 
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giải quyết vào dịp kết thúc năm học theo quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh. 
Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chặt chẽ việc xem xét và quyết định những trường hợp học 
sinh phải xếp xuống học các lớp dưới cho phù hợp với học lực thực tế;  

- Việc tổ chức phụ đạo cho học sinh học lực yếu, kém có thể tổ chức chung cho một 
số lớp hoặc theo khối lớp. Cần lựa chọn phân công cho những giáo viên đủ năng lực, có 
tinh thần trách nhiệm cao chịu trách nhiệm phụ đạo học sinh học lực yếu, kém. Phải tổ 
chức phụ đạo chu đáo, có hiệu quả và kiểm tra, cho điểm, đánh giá, theo dõi kết quả học 
tập phụ đạo riêng cho học sinh. Cuối mỗi học kỳ, nhà trường tổ chức bàn giao kết quả phụ 
đạo những học sinh này cho giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên dạy chính khoá lớp 
đó để tạo điều kiện nắm sát trình độ, năng lực học tập của học sinh; 

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, bảo đảm tốt hơn yêu cầu sát đối tượng học 
sinh, có biện pháp giúp đỡ học sinh xếp loại học lực yếu, kém, đồng thời áp dụng các giải 
pháp cho học sinh học hoà nhập theo Quy định về giáo dục hoà nhập dành cho người tàn 
tật, khuyết tật ban hành kèm theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22/5/2006 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo với UBND thành phố, các phòng 
GD&ĐT báo cáo với UBND các quận, huyện về tình hình và biện pháp giúp đỡ học sinh 
học lực yếu, kém để xin ý kiến chỉ đạo. Cần phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học để 
giảm thiểu số học sinh lưu ban trên cơ sở vẫn bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu 
cầu về thái độ đối với học sinh theo quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông ban hành 
kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo và các Chương trình giáo dục hiện hành đối với các lớp 11, 12 cấp THPT. 

Các biện pháp áp dụng trong học kỳ II của các năm học và dịp hè phải phù hợp với 
hoàn cảnh từng trường, từng địa phương, phải thể hiện quyết tâm cao nhất giúp đỡ học sinh 
học lực yếu kém. Đối với học sinh cuối cấp ở các lớp 5, 9, 12 cần chuẩn bị cho việc tổ chức 
học tập trong dịp hè để giúp các em có đủ năng lực lên lớp 6, lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT. 

- Định kỳ mỗi tháng một lần, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giao ban với các Phòng 
Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT; các Phòng Giáo dục và Đào tạo giao ban với các 
trường Tiểu học, THCS thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý về tình hình, kết quả và các 
giải pháp tiếp tục giúp đỡ học sinh học lực yếu, kém;  

- Tổ chức các nhóm bạn giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện. Phân công học sinh 
giúp đỡ những bạn học yếu. Hàng tháng có nhận xét, đánh giá, khen thưởng; 

- Tăng cường giám sát việc chuyên cần học tập của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm thường 
xuyên theo dõi sổ đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm để nắm tình hình học tập, hoạt động của lớp. Nếu 
có học sinh nghỉ học 2 buổi không xin phép, giáo viên chủ nhiệm phải báo cho lãnh đạo nhà 
trường và tiếp xúc ngay với phụ huynh học sinh để tìm hiểu lý do.    

c) Đối với những học sinh có nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn. 
- Có giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả để không có học sinh nào phải nghỉ học vì 

kinh tế gia đình khó khăn. Tăng cường biện pháp phối hợp đoàn thể, địa phương để giúp 
đỡ, hỗ trợ học bổng, phương tiện đi lại, điều kiện học tập, miễn giảm các khoản đóng góp; 
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- Tổ chức tốt chiến dịch “Ánh sáng văn hoá hè”, giúp các em học sinh vùng núi, vùng 
kinh tế khó khăn có điều kiện ôn tập, bổ sung kiến thức trong thời gian nghỉ hè. 

d) Đối với học sinh ham chơi, lười học, học sinh cá biệt 
- Ngành giáo dục và đào tạo có các giải pháp giáo dục đặc biệt để cảm hóa, giáo dục 

học sinh hư, học sinh cá biệt trong trường;  
- Lãnh đạo các đơn vị, trường học và các giáo viên chủ nhiệm thường xuyên phối hợp 

với cha mẹ học sinh trong diện này, để thông báo tình hình học tập, rèn luyện của từng học 
sinh và bàn biện pháp phối hợp theo dõi, giúp đỡ;  

- Với số học sinh không thể tiếp tục học tập do điều kiện sức khỏe, bệnh tật: Trước 
mắt không đặt vấn đề vận động các em trở lại lớp, mà tạo điều kiện để chữa bệnh. Nếu 
thuộc hộ nghèo thì đưa vào diện hưởng trợ giúp y tế (cấp  bảo hiểm y tế cho người nghèo). 
Nếu không thuộc hộ nghèo mà hoàn cảnh gia đình khó khăn thì có biện pháp vận động sự 
giúp đỡ của cộng đồng, chính quyền địa phương. Sau khi sức khỏe bình phục thì vận động 
các em đi học trở lại ở các loại hình trường lớp phù hợp.  

đ) Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo 
- Đối với giáo viên cần xác định cho mình các tiêu chuẩn về nghề nghiệp như: 
+ Xây dựng kế hoạch dạy học  theo hướng tích hợp dạy học với với giáo dục, thể hiện 

rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc thù từng môn học, đặc điểm 
của học sinh; phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tự học 
của học sinh; 

+ Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo yêu cầu chính xác, toàn 
diện, công bằng, khách quan và có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của học sinh, 
sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học; 

+ Phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, 
hướng nghiệp của học sinh và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng. Phát 
hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm nâng 
cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục. 

- Đối với các đơn vị, trường học 
+ Thực hiện giảm tải chương trình, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và 

học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ tình hình thực tế của từng trường, 
cần xác định các hoạt động cụ thể, thiết thực trong thực hiện Phong trào “Xây dựng trường 
học thân thiện, học sinh tích cực”  trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013, trong đó 
tập trung thực hiện tốt nội dung: Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của 
học sinh ở mỗi trường, giúp các em tự tin trong học tập; Kết hợp học tập với các hoạt động 
phong trào, vui chơi, giải trí lành mạnh trong nhà trường, tạo môi trường giáo dục hấp dẫn đối 
với học sinh;  

+ Các trường học phổ thông, các trung tâm phải tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Hai 
không” và phong trào đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng chất lượng giáo dục một 
cách thực chất. Hiệu trưởng nhà trường, giám đốc trung tâm phải chịu trách nhiệm chính trong 
việc triển khai cuộc vận động “Hai không”, về hoạt động đổi mới có hiệu quả phương pháp 
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giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh; biến chủ trương thành sự thống nhất về nhận 
thức và quyết tâm về hành động trong tập thể sư phạm nhà trường; 

+ Tăng cường phân tích kết quả kiểm tra đầu năm, kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm 
học kỳ và cả năm, nhằm rà soát, phát hiện các trường hợp học sinh, nhất là học sinh cấp tiểu 
học, THCS có học lực yếu kém; phân tích mức độ yếu, kém, nguyên nhân yếu kém để xác 
định trách nhiệm của nhà trường, cha mẹ học sinh, giáo viên trong việc tổ chức bồi dưỡng, 
phụ đạo, giúp học sinh học tập tốt; 

+ Tăng cường mối liên kết giữa gia đình và nhà trường trong việc hình thành và phát 
triển nhân cách cho học sinh bằng các hình thức định kỳ họp phụ huynh xác định những 
nhiệm vụ, thống nhất nội dung giữa gia đình và nhà trường trong từng giai đoạn hoặc từng 
tháng. Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm, dành thời gian nắm hoàn cảnh gia đình, 
khả năng học tập của học sinh, dự báo những học sinh có nguy cơ bỏ học cao để có sự giúp 
đỡ các em kịp thời. Đẩy mạnh việc phân luồng học sinh ở bậc THCS một cách hiệu quả; 

+ Quan tâm hơn nữa đối tượng học sinh yếu, kém; không để xảy ra tình trạng học sinh 
không tìm được “chỗ của mình trong lớp học”, làm tăng nguy cơ bỏ học. Từng trường, trung 
tâm cần có biện pháp tổ chức phụ đạo phù hợp, kịp thời, có hiệu quả cho học sinh yếu kém; 
coi đây là nhiệm vụ bắt buộc của giáo viên; 

+ Động viên, hướng dẫn cha mẹ học sinh quan tâm đến việc học tập của con em mình; 
thực hiện yêu cầu “3 biết”: biết rõ tình hình học tập, đạo đức của con em mình để phối hợp 
giáo dục; biết rõ tình hình hoạt động và khó khăn của nhà trường để tham gia hỗ trợ; biết 
rõ những chủ trương, chính sách về công tác giáo dục và đào tạo để cùng thực hiện. Chủ 
động phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, 
trong đó có kế hoạch khắc phục tình trạng học sinh bỏ học; cải tiến hoạt động Ban đại diện 
Cha mẹ học sinh trong các trường học, trong đó cần phát huy vai trò của Ban đại diện cha 
mẹ học sinh lớp; chú trọng tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường; 

+ Tiếp tục tăng cường công tác hướng nghiệp cho học sinh cấp THCS, THPT để các em 
học lực không khá có thể đi học nghề, học trung cấp chuyên nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp 
THCS, THPT; 

+ Tổ chức tốt việc phụ đạo học sinh yếu, ôn tập, kiểm tra trong hè nhằm vừa tổ chức ôn 
tập, rèn luyện kiến thức cho học sinh để các em có điều kiện hoàn thành chương trình học và 
có khả năng học tập tiếp, vừa tập trung phụ đạo, bồi dưỡng cho học sinh tiểu học chưa hoàn 
thành chương trình tiểu học tiếp tục được kiểm tra, hoàn thành chương trình tiểu học; tổ chức 
giảng dạy, phụ đạo từng môn học cho học sinh chưa tốt nghiệp THCS được kiểm tra lại và dự 
thi tốt nghiệp THCS; 

+ Xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ quản lý, các tổ chức Đội, Đoàn; giáo viên chủ 
nhiệm, giáo viên bộ môn trong nhà trường về việc phối hợp theo dõi, quản lý tình hình học tập 
của học sinh, tăng cường động viên, quan tâm, tổ chức phụ đạo ngoài giờ để học sinh theo kịp 
chương trình, đảm bảo việc duy trì sĩ số học sinh; 

+ Các đơn vị, trường học thường xuyên kiểm tra tình hình giảng dạy của giáo viên và 
học tập của học sinh, tăng cường công tác dự giờ, kiểm tra toàn diện công tác giảng dạy của 
giáo viên; có biện pháp chấn chỉnh ngay những giáo viên thiếu tinh thần trách nhiệm, giảng 



8 CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 15-12-2009  

dạy kém hiệu quả, nhất là thiếu sự quan tâm giúp đỡ đối với học sinh học yếu, kém, có hoàn 
cảnh khó khăn. Chú trọng chỉ đạo việc cải tiến phương pháp giảng dạy ở các lớp đầu cấp, 
cuối cấp; chú trọng hướng dẫn phương pháp “tự học” cho học sinh. Thực hiện việc đánh giá, 
xếp loại giáo viên đúng thực chất. 

- Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện: 
+ Tăng cường chỉ đạo việc vận dụng nội dung chương trình và phương pháp dạy học 

phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, nhất là học sinh hạn chế về trí tuệ, chậm tiến bộ, 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tự tin trong học tập, có kế hoạch tổ chức lớp 
học linh hoạt, phù hợp;  

+ Tiếp tục thực hiện thí điểm chương trình “cầu nối” giữa 2 cấp học để học sinh làm 
quen với phương pháp học tập mới giúp các em không bỡ ngỡ, hụt hẫng khi chuyển cấp; 

+ Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng “ngồi nhầm lớp”; từng bước giảm tỷ lệ học 
sinh học tập yếu, kém một cách thực chất; thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm nâng tiếp 
tục chất lượng giáo dục, đặc biệt bắt đầu từ cấp tiểu học và các lớp đầu cấp; 

+ Có kế hoạch tham mưu UBND thành phố và UBND các quận huyện đầu tư trang 
thiết bị theo hướng đồng bộ, hiện đại; chú trọng xây dựng các phòng chức năng, phòng học 
bộ môn đạt chuẩn cho các trường phổ thông; đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng trường, 
phòng bộ môn, thư viện đạt chuẩn quốc gia;  

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, 
học sinh tích cực” với các nội dung: Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; dạy và học có 
hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi cấp học, mỗi lớp học và ở mỗi 
địa phương, giúp các em tự tin trong học tập; tổ chức các hoạt động tập thể; rèn luyện kỹ 
năng sống cho học sinh; học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích 
lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương;   

+ Chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác hướng nghiệp, triển khai phân luồng sau cấp 
THCS và THPT, giúp học sinh định hướng học tập phù hợp với khả năng và điều kiện của 
mình; động viên những học sinh có sức học yếu và trung bình chuyển sang học nghề ngay 
sau khi tốt nghiệp THCS. Việc phân luồng phải chú ý đến tạo điều kiện cho học sinh vào 
học các loại hình trường, lớp tiếp theo phù hợp; đảm bảo việc học tập ngoài con đường phổ 
thông chính quy vẫn mang lại tri thức, kỹ năng nghề nghiệp để có việc làm sau này; 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 09/01/2007 
của UBND thành phố về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng, nâng cao 
chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Đà Nẵng đến năm 2010” 
theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư và Quyết định số 09/2005/QĐ-
TTg ngày 11/01/2005 của Chính phủ về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 
quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010; chú trọng hơn nữa đến việc nâng cao tâm huyết với 
sự nghiệp; trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đối với 
kết quả học tập của học sinh; thường xuyên bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ 
chuyên môn và nghiệp vụ; xây dựng đạo đức nghề nghiệp, tận tụy với công việc, lòng yêu 
thương học sinh, quan tâm đặc biệt đến đối tượng học sinh học tập yếu, kém và có nguy cơ 



 CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 15-12-2009 9 

bỏ học; xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm chuẩn mực, đạo đức nhà giáo, vô 
cảm với kết quả học tập và rèn luyện yếu kém của học sinh; 

+ Triển khai Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên 
trung học phổ thông; 

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về huy động học sinh đến trường, hạn chế tình 
trạng học sinh bỏ học, kịp thời tham mưu với cấp ủy, UBND các cấp có biện pháp chỉ đạo 
thực hiện tốt hơn công tác này. Tổ chức tốt công tác thanh tra thực hiện cuộc vận động “Hai 
không”; tăng cường công tác tự kiểm tra ở đơn vị, trường học; 

+ Làm tốt vai trò tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các 
cấp để thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học.  

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
 - Từ nay đến hết năm 2010 các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa 

phương xây dựng kế hoạch và quán triệt phổ biến tuyên truyền về thực hiện mục tiêu của 
thành phố “Không có học sinh bỏ học”; 

- Việc tổ chức thực hiện Đề án được đưa vào kế hoạch hằng năm của Sở Giáo dục và 
Đào tạo, UBND các quận, huyện và các cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện, hằng 
năm có đánh giá sơ kết; đến cuối năm 2015 tổ chức tổng kết đánh giá.   

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện: 
a) Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo kiểm tra, theo dõi và có giải pháp ngăn chặn 

số học sinh bỏ học của địa phương mình. Đồng thời, chuyển giao danh sách học sinh học 
trái tuyến bỏ học cho phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện nơi các học sinh đó cư 
trú. Phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp danh sách học sinh bỏ học theo khối lớp gửi về 
Sở Giáo dục và Đào tạo; 

b) Phối hợp với các hội, đoàn thể triển khai các biện pháp vận động học sinh bỏ học 
trong độ tuổi ra lớp, đi học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp 
chuyên nghiệp; tư vấn cho các em có học lực yếu học tại các lớp phổ cập giáo dục để hoàn 
thành chương trình học phổ thông; cho các em đăng ký học nghề và tham gia các chương 
trình hỗ trợ đào tạo nghề; 

c) Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các trung tâm giáo dục thường xuyên rà soát 
danh sách học sinh trong diện phổ cập đã nghỉ học để triển khai thực hiện việc vận động 
ra lớp và tổ chức các lớp phổ cập giáo dục hoặc các lớp nghề để đảm bảo các tiêu chuẩn 
về phổ cập giáo dục trung học cơ sở và  phổ cập bậc trung học; 

d) Tạo điều kiện cho phòng giáo dục và đào tạo duy trì và đẩy mạnh hoạt động “Tiếp 
sức đến trường” nhằm giúp đỡ các em học sinh yếu kém không theo kịp chương trình, ôn 
tập kiến thức cũ để tự tin bước vào năm học mới; 

đ) Tuyệt đối không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn; 
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e) Hỗ trợ nhà trường trong việc lập lại trật tự quanh khu vực trường học để không ảnh 
hưởng đến việc dạy và học; 

g) Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ban, ngành, đoàn thể trong việc 
triển khai thực hiện kế hoạch ngăn chặn, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học ở địa phương 
mình và trên toàn thành phố.  

2. Sở Giáo dục và Đào tạo  
a) Là cơ quan Thường trực triển khai Đề án; 
b) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 

và phụ huynh Đề án này; hướng dẫn các đơn vị, trường học căn cứ tình hình thực tế xây 
dựng các biện pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu đề ra; 

c) Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, 
huyện triển khai Đề án đảm bảo tiến độ; 

d) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện "hai không", tiến đến việc "dạy thật, đánh giá 
thật", song hành với các biện pháp đa dạng để giúp đỡ học sinh yếu kém, khó khăn; 

đ) Chỉ đạo các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, chương 
trình, giáo viên phụ trách, cán bộ quản lý theo dõi các lớp phụ đạo học sinh yếu kém trong 
hè; 

e) Chỉ đạo các đơn vị, trường học trực thuộc tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính 
quyền các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan để triển khai Đề án này; chủ 
động xây dựng kế hoạch cho từng học kỳ, từng năm học; 

g) Áp dụng các phương pháp và phương tiện tiên tiến vào quá trình dạy học, bảo đảm 
điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh. Khắc phục lối truyền thụ một 
chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Phát triển mạnh phong trào tự 
học, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp; 

h) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục và đào tạo ở các 
cấp học;  

i) Chủ động phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đề xuất chương 
trình bồi dưỡng phù hợp cho giáo viên các cấp; 

k) Khuyến khích, động viên thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy có chế độ 
khen thưởng cho giáo viên thực hiện tốt;  

l) Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, hạn chế những 
nghiệp vụ hành chính và những quy định gò bó khiến giáo viên không phát huy được khả 
năng sáng tạo.  

3. Công an thành phố 
a) Phối hợp với các sở: Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông và 

Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của các dịch vụ 
internet và trò chơi trực tuyến; 

b) Chỉ đạo công an các quận, huyện phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo và các 
hội, đoàn thể có biện pháp giáo dục đối với trẻ em đang đi học vi phạm pháp luật.  



 CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 15-12-2009 11 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 
a) Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng cơ 

sở vật chất trường học, mua sắm trang thiết bị để cải thiện điều kiện học tập, góp phần nâng 
cao chất lượng dạy và học. Cấp kinh phí chương trình mục tiêu, bố trí kinh phí thường 
xuyên để ngành giáo dục và đào tạo thực hiện đề án có hiệu quả; 

b) Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề xuất thực hiện 
các chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên tham gia công tác 
chống bỏ học trong nhà trường; bảo đảm kinh phí chi hoạt động dạy phụ đạo cho học sinh 
học lực yếu, kém tại trường; tổ chức các hoạt động tập trung chống bỏ học cấp quận, huyện, 
thành phố.  

5. Sở Tư pháp 
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan thông 

tin đại chúng tăng cường phối hợp tuyên truyền sâu rộng về Luật Giáo dục, Luật Phổ cập 
giáo dục tiểu học, chủ trương xây dựng xã hội học tập, công tác huy động học sinh đến 
trường và ngăn chặn, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.  

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
a) Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục chú trọng nâng cao hơn nữa chất 

lượng giáo dục gia đình nhằm khắc phục tình trạng học sinh bỏ học và hiện tượng trẻ em 
phạm pháp; 

b) Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hoá”, xây dựng “Gia đình Văn hoá”, “gia đình không có con em bỏ học, không có trẻ 
em hư”. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 
a) Tổ chức tuyên truyền rộng rãi Đề án này trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng; 
b) Phối hợp với UBND các quận, huyện rà soát, qui hoạch lại việc cấp giấy phép kinh 

doanh các loại hình dịch vụ internet, trò chơi trực tuyến để hạn chế việc học sinh bỏ học do 
sa đà vào các những trò chơi không lành mạnh. Phối hợp với các ngành hữu quan tiếp tục 
tăng cường các thiết chế văn hoá, tạo ra các hoạt động, sân chơi lành mạnh thu hút thanh 
thiếu niên học sinh tham gia; 

c) Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của mình, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, 
các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường phối hợp tuyên 
truyền sâu rộng về Luật Giáo dục; Luật Phổ cập GDTH; Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em; 
chủ trương xây dựng xã hội học tập; công tác huy động học sinh đến trường và ngăn chặn 
tình trạng học sinh bỏ học; thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm 
của mỗi gia đình và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục và chăm sóc trẻ em, tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho các em đến trường học chữ, học nghề… 

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
a) Phối hợp với UBND các quận, huyện hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được 

đến trường. Chỉ đạo cho các phòng lao động thương binh và xã hội các quận, huyện phối 
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hợp với phòng giáo dục và đào tạo cùng cấp rà soát lại danh sách và có chính sách hỗ trợ 
cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em duy trì việc học tập; 

b) Chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề mở rộng loại hình và qui mô các ngành nghề, nâng 
cao chất lượng đào tạo nhằm tạo sự hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều thanh thiếu niên 
không có điều kiện tiếp tục học phổ thông vào học nghề; ưu tiên chỉ tiêu học nghề miễn 
phí đối với học sinh đã bỏ học nay không có điều kiện đến trường tiếp tục học tập. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố,  Bộ đội Biên phòng, Hội 
Khuyến học, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu giáo chức và các tổ chức xã 
hội đoàn thể: 

a) Tùy theo nhiệm vụ của ngành, đoàn thể mình phối hợp chỉ đạo theo ngành từ thành 
phố đến đến từng tổ, thôn trên địa bàn xã, phường để nắm vững danh sách học sinh bỏ học; 
theo dõi, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ tâm lý cho gia đình có học sinh bỏ học. Huy động sự giúp 
đỡ về vật chất của các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm đối với các em học sinh có hoàn cảnh 
gia đình khó khăn về kinh tế, neo đơn, phải bỏ học để kiếm sống nuôi bản thân và người thân; 

b) Trên cơ sở phân công của Thành uỷ, có kế hoạch phân công cụ thể cho các chi hội 
đến từng tổ, thôn trên địa bàn xã, phường để nắm vững danh sách học sinh bỏ học; theo dõi, 
động viên, giúp đỡ, hỗ trợ tâm lý cho gia đình có học sinh bỏ học. Vận động các tộc họ trong 
việc giáo dục con cháu, đặc biệt quan tâm đến các học sinh bỏ học, bỏ nhà theo bạn bè xấu, 
nghiện chơi điện tử, thuốc lá, truy cập vào các trang web không lành mạnh; 

c) Hội Khuyến học thành phố tiếp tục phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo duy trì hình 
thức biểu dương học sinh giỏi cấp thành phố hàng năm. Chú ý việc nêu gương những gia 
đình vượt khó cho con em học tập thành đạt; cổ vũ phong trào xây dựng gia đình hiếu học, 
dòng họ hiếu học. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án này, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các 
tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo 
UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.   

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì triển khai, hướng 
dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, 
xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức 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:9051/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2009 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu 

“Không có tội phạm giết người để cướp tài sản” đến năm 2015 
_________________________ 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năn 1998 của Chính phủ về 
tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; 

Căn cứ Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; 

Căn cứ Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng 
nhân dân thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 14 về nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2009; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu “Không có tội phạm giết người để cướp 

tài sản” đến năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau đây: 
I. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung  
a) Huy động đồng bộ sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường quản lý, điều 

hành của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp; phát huy quyền, nghĩa vụ của công dân 
trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm giết người để cướp tài sản nói riêng; vận 
động toàn xã hội và nhân dân tham gia quản lý, giúp đỡ người có tiền án, tiền sự ở cộng 
đồng dân cư, ngăn ngừa các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; 

b) Tăng cường, nâng cao hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa 
nghiệp vụ; tăng cường nguồn lực và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, lực lượng 
chuyên trách đấu tranh chống tội phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các 
hành vi phạm tội giết người để cướp tài sản. 

2. Mục tiêu cụ thể 
a) Đảm bảo 100% hộ nhân dân được phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm phòng tránh hành vi của tội phạm giết người để cướp tài sản; 90% số người trong 
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nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật hình sự phải được tuyên truyền, vận 
động phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa và làm hạn chế phát sinh các hành vi vi phạm 
pháp luật về trật tự an toàn xã hội; 

b) Đảm bảo 80% người có tiền án, tiền sự được quản lý giúp đỡ, tạo điều kiện sinh 
sống, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết những vấn đề xã hội. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  
1. Về công tác chỉ đạo 
a) Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống tội 

phạm nói chung và loại tội phạm “giết người để cướp tài sản” nói riêng; xác định rõ đây là 
nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, góp phần 
phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; 

b) Chính quyền các cấp phải đặt nhiệm vụ tổ chức thực hiện “không có tội phạm giết 
người để cướp tài sản” là một nội dung quan trọng trong chỉ đạo thực hiện Chương trình 
quốc gia phòng, chống tội phạm; thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt, đưa công tác 
xây dựng xã, phường, đoàn thể, cơ quan, xí nghiệp, trường học không có tội phạm giết 
người để cướp tài sản thành chỉ tiêu thi đua; thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố các 
tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trât tự ở cơ sở, đảm bảo lực lượng này đủ khả 
năng tuần tra, canh gác, phòng ngừa, phát hiện và sẵn sàng tham gia truy bắt tội phạm giết 
người cướp tài sản; 

c) Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm các cấp có kế hoạch chỉ đạo triển khai Đề án 
này và kết hợp đồng bộ với các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Cơ quan Thường trực 
Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, 
ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đã được phân công trong Đề án.   

2. Công tác phòng ngừa xã hội: 
a) Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm giết người để cướp 

tài sản và Đề án Đổi mới công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng, chống 
tội phạm và xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố đến năm 
2015 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố, vì vậy 
cần tập trung: 

b) Khảo sát, phân loại nhóm đối tượng cần tuyên truyền để biên soạn nội dung, tài 
liệu và hình thức tuyên truyền phù hợp; có hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực, 
phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư, đơn vị, cơ quan xí nghiệp, trường học, lứa tuổi, điều 
kiện, hoàn cảnh của từng nhóm đối tượng, chú trọng đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng 
đã có tiền án, tiền sự không tiến bộ; 

c) Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các loại tội 
phạm và tham gia cảm hóa giáo dục, giúp đỡ tạo việc làm cho người đã có tiền án, tiền sự; 
làm cho mọi công dân nắm vững pháp luật về phòng, chống tội phạm, những nguyên nhân, 
điều kiện phát sinh, phát triển của tội phạm để tích cực tham gia phòng, chống và tham gia 
tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn dân cư;   
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d) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Xây 
dựng ý thức sống lành mạnh, tiến bộ cho toàn thể nhân dân là một trong những biện pháp 
quan trọng nhằm loại trừ tận gốc nguyên nhân của hành vi phạm tội nói chung, phạm tội 
giết người cướp tài sản nói riêng. Giáo dục cho nhân dân ý thức tôn trọng tính mạng và tài 
sản của người khác, có lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm 
và tệ nạn xã hội khác. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác 
kiểm soát, sàng lọc để ngăn chặn ngay từ đầu những ấn phẩm gây hại đến các giá trị đạo 
đức truyền thống, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình  giáo dục nhân cách sống; tăng cường 
tuyên truyền, lên án, bài trừ quyết liệt các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn nghiện ma tuý, nghiện 
rượu, đánh bạc…; 

đ) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và thường xuyên cung cấp tài liệu 
cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các đơn vị, địa phương. Trong năm 2010, tổ 
chức hội thảo đánh giá công tác tuyên truyền, trình độ nhận thức về phòng, chống tội phạm 
giết người cướp của, khả năng phát hiện, đấu tranh, tố giác, phòng ngừa tội phạm của các 
tổ chức, cơ quan, đoàn thể và trong nhân dân; đề xuất giải pháp tuyên truyền phù hợp đến 
năm 2015; 

e) Sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá cơ sở trong tuyên truyền đấu tranh phòng, 
chống tội phạm; chú trọng nêu gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội 
phạm; xây dựng chuyên mục phòng, chống chống tội phạm gắn với phòng, chống ma tuý 
trên báo chí, sóng phát thanh, truyền hình; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao thu hút 
nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; giáo dục ý thức tôn trọng tính mạng, tài sản của mọi 
người; 

g) Nâng cao vai trò trách nhiệm của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, tổ chức Đoàn, 
Hội, Đội trong trường học nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia phòng, 
chống tội phạm trong học đường; hằng năm, tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng, 
chống tội phạm trong các nhà trường; kịp thời phát hiện học sinh vi phạm nội quy, bỏ học 
để phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương có giải pháp giúp đỡ kịp thời; 

h) Tuyên truyền phòng, chống tội phạm giết người cướp tài sản gắn với tăng cường 
công tác nghiệp vụ ở các cửa khẩu, tuyến biên giới biển; 

i) Thông báo rộng rãi số điện thoại “đường dây nóng”; thông qua các buổi tuyên truyền 
để thu nhận các ý kiến của nhân dân về băng nhóm tội phạm, các hoạt động của đối tượng 
có nguy cơ phạm tội cao và các giải pháp thực hiện mục tiêu không có tội phạm giết người 
cướp tài sản ở địa bàn dân cư; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân tố giác tội phạm. 
Quản lý chặt chẽ địa bàn, nắm đối tượng nguy cơ để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn 
đề liên quan đến tội phạm; thông báo công khai và phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn 
thể, trường học trong việc quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, phường;  

k) Giải quyết tốt chính sách xã hội, hỗ trợ dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm cho 
những người trong độ tuổi lao động: tổ chức thực hiện tốt Đề án Giảm nghèo, Đề án Có 
việc làm của UBND thành phố và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy về 
tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học 
sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố; các cấp chính 
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quyền, các ban, ngành phối hợp với các đoàn thể tổ chức tốt công tác hướng nghiệp cho 
học sinh rời ghế nhà trường nhưng chưa đến tuổi lao động, tạo điều kiện để các em học 
nghề; hoạt động hướng nghiệp cần tổ chức theo các ngành nghề phù hợp với trình độ lao 
động, độ tuổi và gắn với nhu cầu thị trường lao động thành phố; 

l) Tiếp tục phát huy chương trình cho đối tượng có tiền án, tiền sự hòa nhập cộng đồng 
đã tiến bộ được vay vốn, giải quyết việc làm;  

m) UBND các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm 
xây dựng “xã, phường (thôn) không có tội phạm và tệ nạn ma tuý”; thực hiện nghiêm túc 
chỉ đạo của liên ngành UBMTTQVN thành phố - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực 
hiện phong Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; 

n) Kịp thời phát hiện, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác 
đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

3. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ 
a) Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm của quần chúng, khẩn 

trương tiến hành điều tra, xác minh, truy tố, xét xử kịp thời các vụ án, đặc biệt các vụ án 
giết người cướp tài sản để răn đe giáo dục chung; 

b) Điều tra cơ bản về tội phạm các loại để xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng 
điểm có nguy cơ thực hiện hành vi giết người cướp tài sản để tập trung đấu tranh; định kỳ 
6 tháng 1 lần dự báo tình hình hoạt động của loại tội phạm này; kịp thời báo cáo đề xuất 
các giải pháp với tình hình đột xuất xảy ra để có kế hoạch đấu tranh kịp thời;  

c) Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các biện pháp công tác nghiệp 
vụ chuyên ngành, đi sâu vào quản lý tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, lĩnh vực kinh 
doanh dịch vụ, giải trí, lưu trú... có điều kiện phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội; 

d) Thường xuyên cập nhật danh sách, phân loại các đối tượng nghi vấn có nguy cơ 
hoạt động phạm tội, các đối tượng có tiền án, tiền sự để có biện pháp phòng ngừa phù hợp, 
trấn áp kịp thời; kiên quyết không để hình thành các băng nhóm tội phạm hình sự, tụ điểm 
phức tạp về trật tự an toàn xã hội, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh giữa 
các quận, huyện; 

đ) Từng xã, phường thường xuyên rà soát, cập nhật các đối tượng thuộc diện phải 
quản lý nghiệp vụ vào sổ trích ngang, có lai lịch để quản lý; kịp thời phát hiện đối tượng 
có nguy cơ thực hiện các hành vi phạm tội và cung cấp cho cơ quan điều tra xử lý; 

e) Tăng cường công tác quản lý hành chính nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự xã 
hội ở cơ sở, nắm chắc nhân, hộ khẩu, nhất số nhân khẩu di dịch cư tự do, nhằm phát hiện 
đối tượng có biểu hiện hoạt động tội phạm để có biện pháp phòng ngừa và đấu tranh tốt 
nhất; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót trong việc đăng ký tạm trú, 
tạm vắng ở các hộ gia đình, nhà trọ, khách sạn…không để các đối tượng từ nơi khác đến 
gây án; 

g) Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện của lực lượng Công an 
phường, Cảnh sát khu vực, Công an xã, Ban Bảo vệ dân phố, Đội Dân phòng, các tổ chức 
quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, mật 
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phục, đón lõng tại các tuyến, địa bàn thường xảy ra tội phạm, tuyến, địa bàn trọng điểm, 
khu vực hẻo lánh của thành phố, nhất là các tuyến, địa bàn thường xảy ra cướp, cướp giật, 
trộm cắp tài sản, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và truy bắt đối tượng phạm tội. Tổ chức 
thực hiện tốt các đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm;  

h) Thực hiện nghiêm túc công tác thống kê, sơ kết, tổng kết công tác đấu tranh phòng, 
chống tội phạm theo chuyên đề để rút kinh nghiệm và làm rõ các phương thức, thủ đoạn 
hoạt động của bọn tội phạm, nguyên nhân, điều kiện phạm tội để có các biện pháp, phương 
án đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả; 

i) Duy trì thường xuyên việc thu thập, lập hồ sơ đối với các đối tượng có hành vi vi 
phạm pháp luật hình sự để áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào các cơ 
sở giáo dục, trường giáo dưỡng nhằm kiềm chế và ngăn chặn sự gia tăng của tội phạm;  

k) Định kỳ khảo sát và có biện pháp quản lý chặt chẽ số học sinh bỏ học, số trẻ em có 
nguy cơ vi phạm pháp luật, thanh, thiếu niên không có việc làm và có biện pháp giáo dục, 
quản lý, phòng ngừa vi phạm ; 

l) Triển khai các kế hoạch hoạt động liên kết giữa các vùng giáp ranh, các địa bàn 
trọng điểm, tuyến phức tạp về an ninh trật tự, tập trung các địa bàn giữa các quận Thanh 
Khê - Liên Chiểu - Cẩm Lệ và giữa SơnTrà - Ngũ Hành Sơn. Xây dựng mạng lưới quần 
chúng tốt để đủ sức quán xuyến địa bàn, đối tượng; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện 
triệt phá, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “ xã hội đen”, 
“ bảo kê”, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cướp, cướp giật ; 

m) Tập trung mở các đợt cao điểm tổng xác minh, truy bắt đối tượng truy nã, nhất là 
các đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Phấn đấu xác minh, truy bắt 50% số 
đối tượng truy nã hằng năm; 

n) Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Hằng năm, tiến 
hành kiểm tra, thu hồi quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân ký 
cam kết không tàng trữ, sử dụng, buôn bán, sản xuất vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 
không tàng trữ, buôn bán đồ chơi trẻ em nguy hiểm; 

o) Định kỳ hằng năm kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác 
chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm về trật tự an toàn xã hội, kịp thời 
đề xuất hướng bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng; đề xuất các chế độ chính sách để đảm bảo khả 
năng thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; 

p) Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và phối hợp với các cơ quan 
chức năng xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ 
văn hoá; xác định đối tượng cần tập trung đấu tranh là các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: 
Vũ trường, quán bar, Karaoke... có biểu hiện liên quan đến hoạt động tệ nạn, tội phạm; 
hằng năm, có báo cáo đánh giá và dự báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm trong 
lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hoá; 

q) Có kế hoạch cụ thể để quản lý, giáo dục, giúp đỡ tại gia đình, cộng đồng đối với 
đối tượng được đặc xá, tù tha, cải tạo không giam giữ và các đối tượng vi phạm pháp luật 
ở địa phương; tạo điều kiện cho các đối tượng có tiền án, tiền sự đã tiến bộ được vay vốn 
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từ nguồn vốn cho vay của quỹ xoá đói giảm nghèo và các nguồn quỹ khác; đồng thời, tăng 
cường quản lý, cảm hóa giáo dục và tạo việc làm để họ từ bỏ không tái phạm. 

4. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm giết người để 
cướp tài sản 

a) Thành lập tổ thường trực với những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong điều 
tra, giải quyết kịp thời khi có vụ việc xảy ra và thường xuyên tập huấn bồi dưỡng nâng cao 
kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng này;  

b) Đảm bảo tiến độ điều tra các vụ án xâm phạm về trật tự an toàn xã hội đã xảy ra, 
nhất là các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân; chú 
ý các loại án có nguy cơ dẫn đến giết người để cướp tài sản như cướp, cướp giật và trộm 
đột nhập… Tăng cường đấu tranh chuyên án, tập trung điều tra và mở rộng các vụ án đã 
khám phá ; 

c) Huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong điều tra, xử lý 
tội phạm giết người để cướp tài sản; nâng cao chất lượng điều tra, xử lý các vụ án cướp, 
trộm cắp...; Xác định án điểm, giải quyết án tồn đọng, đưa xét xử công khai, lưu động để 
phục vụ công tác tuyên truyền và răn đe tội phạm; tạo chuyển biến hơn nữa về công tác 
phát hiện, tiếp nhận điều tra xử lý các thông tin về tội phạm; 

d) Cung cấp trang thiết bị cần thiết cho lực lượng điều tra về trật tự xã hội. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
1. UBND các quận, huyện và các sở, ngành hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch 

thực hiện “không có tội phạm giết người để cướp tài sản” của địa phương, sở, ngành mình 
trong tháng 12/2009 và chỉ đạo tổ chức thực hiện và việc tổ chức thực hiện Đề án phải 
được đưa vào kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các cấp và các 
cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan. Hằng năm, có đánh giá sơ kết; 
đến cuối năm 2015 tổ chức tổng kết đánh giá.   

2. Giao Công an thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống 
tội phạm, chủ trì triển khai thực hiện Đề án: 

a) Chủ động phối hợp, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, 
đoàn thể chính trị, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện Đề án;  

b) Tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo UBND, các Ban Chỉ đạo phòng, chống 
tội phạm các cấp và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Đề án; định kỳ hằng năm báo 
cáo, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện về UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo; 

c) Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố nâng 
cao hiệu quả công tác điều tra, xét xử tội phạm giết người để cướp tài sản.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về Đề án, giáo dục 
nếp sống lành mạnh, tiến bộ cho nhân dân.  

4. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo 
Thành uỷ mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và thường xuyên cung cấp tài liệu cho đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên của các ngành, địa phương.  
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5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 
a) Có biện pháp cụ thể để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá cơ sở trong tuyên 

truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm; 
b) Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh doanh dịch 

vụ văn hoá.  
6. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia 

phòng, chống tội phạm trong học đường.  
7. Các cơ quan: Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố 

phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền cơ sở để tăng cường biện pháp công tác 
nghiệp vụ gắn với tuyên truyền phòng, chống tội phạm ở các cửa khẩu, tuyến biên giới 
biển. 

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan chức năng, chính 
quyền địa phương giải quyết tốt chính sách xã hội; hỗ trợ dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc 
làm cho những người trong độ tuổi lao động. 

9. UBND các cấp: 
a) Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án ở địa phương; 
b) Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc để 

xảy ra tội phạm giết người cướp tài sản trên địa bàn.  
10. Đề nghị UBMTTQVN thành phố, Đoàn TNCS HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ, 

Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động thành phố lồng ghép công tác 
tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm với các hoạt động của tổ 
chức mình và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, Đề án 
Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục, cải 
tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư để thực hiện mục tiêu này của thành 
phố. 

11. Các cơ quan, đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố có trách 
nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công 
tác phòng, chống tội phạm và mục tiêu không có tội phạm giết người để cướp tài sản trong 
nội bộ cơ quan mình.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  
1. Kinh phí triển khai thực hiện từ các nguồn trung ương và địa phương: 
a) Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và kinh phí tự chủ 

đã được phân bổ giao cho các sở, ngành và UBND các quận, huyện hằng năm theo quy 
định. 

b) Nguồn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức và cá nhân. 
c) Nguồn thu hợp pháp khác. 
2. Hằng năm, vào thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước, Công an thành phố phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng dự 
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toán chi tiết gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, để tổng hợp báo cáo UBND thành 
phố giao dự toán theo quy định.  

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm thành phố, Giám đốc Công an thành phố, 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc 
triển khai thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các quận, huyện, xã, phường; 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:9055/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2009 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu  

“Không có người lang thang xin ăn” đến năm 2015 
_________________________ 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

2003; 
Căn cứ Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng 

nhân dân thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 14 về nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2009; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu “Không có người lang thang xin ăn” đến 
năm 2015 với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung 
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành 

và toàn xã hội nhằm ngăn chặn không để xảy ra tình trạng người lang thang xin ăn và người 
tâm thần lang thang; phát hiện và xử lý kịp thời người từ các địa phương khác đến Đà Nẵng 
lang thang xin ăn; có giải pháp tích cực đưa đối tượng về hòa nhập cộng đồng và hạn chế 
tình trạng tái diễn lang thang xin ăn; phấn đấu giữ vững mục tiêu “Thành phố không có 
người lang thang xin ăn”. 

2. Mục tiêu cụ thể 
a) Phát hiện kịp thời và tập trung 100% số người lang thang xin ăn, người tâm thần 

lang thang trên địa bàn thành phố vào các cơ sở bảo trợ xã hội để phân loại, nuôi dưỡng, 
giáo dục, chữa bệnh, dạy nghề và giải quyết đưa về hoà nhập cộng đồng; 

b) 100% số người lang thang xin ăn có hộ khẩu tại Đà Nẵng sau khi đưa về hoà nhập 
cộng đồng được hỗ trợ tạo việc làm, ổn định cuộc sống;  

c) Chuyển giao 100% số người từ các địa phương khác đến Đà Nẵng lang thang xin 
ăn về lại nơi cư trú (Đối với các trường hợp có nơi ở ổn định); đồng thời có biện pháp giảm 
đến mức thấp nhất số người tái diễn lang thang xin ăn; 
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d) Tập trung giải quyết triệt để các hình thức biến tướng của nạn lang thang xin ăn; 
e) Phấn đấu hằng năm thành phố có 100% số xã, phường không có người lang thang 

xin ăn. 
II. GIẢI PHÁP 
1. Công tác chỉ đạo 
Các cấp chính quyền cần quán triệt việc ngăn ngừa, giải quyết tình trạng lang thang 

xin ăn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài; huy động cả hệ thống chính trị và 
của mọi người dân thành phố tích cực tham gia; hằng năm, có kế hoạch cụ thể để triển khai 
thực hiện; đồng thời, xử lý nghiêm những địa phương, đơn vị để diễn ra tình trạng người 
lang thang xin ăn trên địa bàn. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 
a) Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú 

trọng tuyên truyền trực quan trên các đường phố nhằm tạo dư luận đồng tình với các biện 
pháp ngăn ngừa, giải quyết người lang thang xin ăn của thành phố; lên án và xem hiện 
tượng lang thang xin ăn như một vấn đề xã hội ảnh hưởng xấu đến văn minh, văn hoá đô 
thị cần được giải quyết;  

b) Tổ chức cho các gia đình, họ tộc, địa phương đăng ký không để xảy ra tình trạng 
người dân Đà Nẵng lang thang xin ăn; coi việc thực hiện “không có người lang thang xin 
ăn” là tiêu chuẩn xét chọn các danh hiệu “Gia đình văn hoá” và “Khu dân cư văn hoá”; là 
chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương; 

c) Vận động các cơ sở kinh doanh ăn uống, giải trí, các địa điểm du lịch cam kết không 
để các đối tượng lợi dụng việc bán hàng rong để xin ăn trong khuôn viên, địa bàn đơn vị 
kinh doanh, quản lý; 

d) Vận động các tổ chức tôn giáo phối hợp ngăn chặn các đối tượng lang thang xin ăn 
trước, trong khuôn viên của các cơ sở tôn giáo. 

3. Lồng ghép giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội, nhằm giảm thiểu người 
lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố  

a) Triển khai lồng ghép nội dung Đề án này với các chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương, nhất là chương trình mục tiêu giảm nghèo, chương trình có việc 
làm, có nhà ở, có nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, chương trình mục tiêu về dạy nghề... 
nhằm ngăn chặn phát sinh người lang thang xin ăn và tạo điều kiện cho người lang thang 
xin ăn hoà nhập cộng đồng; 

b) Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo trợ xã hội; khuyến khích 
các tổ chức nhân đạo, từ thiện hỗ trợ tại cộng đồng cho những người có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, nhất là trẻ em thuộc hộ nghèo, người tàn tật, người già cô đơn không nơi nương 
tựa, giúp số đối tượng này tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản như: học hành, chăm sóc 
y tế, thông tin...  

4. Tăng cường công tác đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, trọng tâm là số 
đối tượng từ các địa phương khác đến tạm trú 
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a) Tăng cường công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự, đặc biệt là việc kiểm 
tra, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú đối với những đối tượng từ nơi khác đến cư trú, 
để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp phối hợp giải quyết không để nảy sinh 
người lang thang xin ăn; 

b) Thống kê tình hình lao động nhập cư; quản lý đối tượng bán hàng rong, đánh giày, 
bán vé số; có biện pháp giáo dục, răn đe... nhằm ngăn chặn hiện tượng lang thang xin ăn. 

5. Tăng cường lực lượng dân phòng, thanh niên xung kích, công an bảo vệ ở 
những nơi công cộng, đặc biệt vào ban đêm để kịp thời phát hiện và giải quyết triệt để 
số đối tượng lang thang xin ăn ngủ ở nơi công cộng, công viên… làm mất mỹ quan thành 
phố. 

6. Phối hợp giải quyết có hiệu quả việc tập trung phân loại, đưa người lang thang 
xin ăn về lại địa phương, ổn định cuộc sống 

a) Duy trì hoạt động của Tổ Thường trực xử lý người lang thang xin ăn thuộc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin về người lang thang 
xin ăn. Tiếp tục thực hiện chế độ thưởng tiền cho những người dân tham gia phát hiện, giữ 
đối tượng và thông báo về số điện thoại đường dây nóng 0511.3550550 - 3550770; 

b) Các ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác tập trung người lang 
thang xin ăn; phân loại, tư vấn, động viên đưa họ về hoà nhập cộng đồng. Đối với số người 
lang thang xin ăn từ nơi khác đến thì bàn giao cho địa phương bạn giải quyết. Đối với số 
người là cư dân Đà Nẵng, giao cho quận, huyện, xã, phường phối hợp với các đoàn thể đưa 
về gia đình, tộc họ, khu dân cư giáo dục, giúp đỡ tái hoà nhập cộng đồng; thực hiện các 
giải pháp hỗ trợ, tạo việc làm, ổn định cuộc sống; 

c) Đối với số người không rõ địa chỉ, quê quán, giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội 
thành phố quản lý, giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động phù hợp;  

d) Đối với số hộ gia đình nguyên trước đây ở Đà Nẵng đã đi nơi khác nay trở về lang 
thang trên địa bàn, giao cho UBND quận, huyện xem xét giải quyết nhập hộ khẩu, tạo điều 
kiện về nơi ở, giúp đỡ mọi mặt để sớm ổn định cuộc sống; 

e) Đối với đối tượng lợi dụng hoặc giả dạng bán hàng rong, đánh giày, bán vé số  hoặc 
bản thân, gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn... để xin ăn, cần kiên quyết tập trung giáo dục, 
dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn, hỗ trợ vốn, hỗ trợ phương tiện… để chuyển đổi hướng 
làm ăn, sinh sống; 

g) Đối với người tâm thần lang thang, cần tập trung chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần 
và điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần; sau khi ổn định tình trạng sức 
khỏe thì đưa về hoà nhập cộng đồng, giao cho địa phương quản lý với sự hỗ trợ của Chương 
trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khoẻ cộng đồng do ngành y tế quản lý; 

h) Thực hiện các chương trình phối hợp liên tịch giải quyết hiệu quả hiện tượng lang 
thang xin ăn của người dân các tỉnh lân cận; 

i) Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm Bảo trợ xã hội để nâng cao năng lực 
tiếp nhận quản lý, giáo dục, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất phù hợp cho người lang 
thang xin ăn. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phân công trách nhiệm 
a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Là cơ quan thường trực của Đề án, giúp UBND thành phố chỉ đạo triển khai Đề án; 

chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện 
Đề án; 

- Duy trì hoạt động của Tổ thường trực xử lý người lang thang xin ăn thuộc Sở; chỉ 
đạo hoạt động của Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần; 

b) Sở Y tế: Triển khai có hiệu quả Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội; có Kế hoạch quản lý đối 
tượng tâm thần tại cộng đồng, hỗ trợ khám chữa bệnh cho người tâm thần và người lang 
thang xin ăn đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. 

c) Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng đề xuất kế hoạch tập 
trung, giáo dục số người giả dạng bán hàng rong để xin ăn; phối hợp với Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, UBND các quận huyện tổ chức dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn, 
hỗ trợ vốn, hỗ trợ phương tiện… để chuyển đổi hướng làm ăn, sinh sống của các đối tượng 
nêu trên. 

d) Công an thành phố 
- Phối hợp với các ngành có liên quan đề xuất giải pháp xử lý tình trạng biến tướng 

của nạn lang thang xin ăn, đối tượng lợi dụng bán hàng rong, đánh giày, bán vé số... để xin 
ăn; tham gia với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tập trung, lập hồ sơ 
đưa đối tượng lang thang xin ăn và người tâm thần lang thang vào cơ sở bảo trợ xã hội; 

- Tăng cường công tác quản lý hộ tịch, nhân khẩu, hộ khẩu đối với các đối tượng nhập 
cư; kiểm tra chặt chẽ các khu vực chợ, nhà trọ, bến xe và các khu vực công cộng khác, nơi 
đối tượng lang thang thường lưu trú; 

- Chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, phát hiện và 
giải quyết kịp thời, không để người lang thang xin ăn xuất hiện trên địa bàn quản lý; đồng 
thời, phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác chuyển giao 
đối tượng về lại địa phương nơi cư trú. 

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội tham mưu bố trí kinh phí cho công tác phòng ngừa và giải quyết người lang thang 
xin ăn trên địa bàn thành phố; đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở bảo trợ xã hội để đủ điều 
kiện tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục, chữa bệnh, dạy nghề và tổ chức lao động 
phù hợp cho người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang. 

g) Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, 
Phòng Văn hoá và Thông tin các quận, huyện tuyên truyền chủ trương của thành phố về 
Đề án này; vận động các tổ chức xã hội, nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực 
hiện chủ trương của thành phố. 
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h) Các cơ quan báo chí thành phố: Chủ động xây dựng chương trình, chuyên mục để 
tuyên truyền Đề án bằng nhiều hình thức phù hợp. 

i) Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các hội, đoàn thể: Triển 
khai vận động người dân, tạo dư luận đồng tình trong nhân dân về việc thực hiện Đề án; 
đưa nội dung của Đề án vào nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hoá”; vận động nhân dân không cho tiền, quà đối với người lang thang xin ăn; 
đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện để giúp đỡ người già cô đơn, người tàn tật, trẻ 
mồ côi và những gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… nhằm ngăn 
ngừa có hiệu quả nguy cơ dẫn đến tình trạng lang thang xin ăn. 

k) UBND các quận, huyện 
- Có kế hoạch cụ thể để thực hiện Đề án này trên địa bàn quản lý; định kỳ báo cáo kết 

quả thực hiện về UBND thành phố (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội);  
- Chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai và theo dõi thực hiện Đề án một cách chặt 

chẽ, có hiệu quả; có biện pháp cụ thể để xây dựng địa bàn lành mạnh, không có người lang 
thang xin ăn; đồng thời, xử lý nghiêm những xã, phường để nảy sinh người địa phương 
lang thang xin ăn. 

l) Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần 
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm theo đúng quy 

định; tiến hành phân loại để có biện pháp quản lý và giải quyết phù hợp với từng đối tượng; 
tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng số đối tượng ở tại Trung tâm theo đúng chế độ quy định của 
Nhà nước; tăng cường việc giáo dục, dạy nghề, hướng dẫn lao động phù hợp cho số đối 
tượng còn sức khoẻ; liên hệ với các địa phương, các tỉnh bạn để chuyển giao số đối tượng 
về lại nơi cư trú. 

2. Chế độ báo cáo 
 Căn cứ Đề án này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện 

và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và định kỳ 
06 tháng (vào ngày 15 tháng 6), hàng năm (vào ngày 15 tháng 12) gửi báo cáo tình hình 
thực hiện Đề án về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND 
thành phố; 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Kinh phí triển khai thực hiện Đề án, ngoài vận động tài trợ của các nhà hảo tâm, các 

tổ chức nhân đạo từ thiện và kinh phí lồng ghép từ các chương trình kinh tế - xã hội, hàng 
năm ngân sách thành phố bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Đề án trên cơ sở dự toán do 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 
trình UBND thành phố phê duyệt. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần kịp thời 
phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố 
xem xét, điều chỉnh. 

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ chức 
triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh 

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

 
 

 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

Số:16/CT-UBND       Đà Nẵng, ngày 04 tháng 12 năm 2009 
 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng  

chăm sóc,  giáo dục trẻ trong các nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

______________________________ 

 
Thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy 

mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; thời gian 
qua, thành phố đã quan tâm đầu tư cho công tác giáo dục mầm non, mạng lưới trường 
lớp được mở rộng, cơ sở vật chất xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu nuôi dạy trẻ 
trên địa bàn. 

Sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 08/2005/CT-UB ngày 11/4/2005 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non (viết tắt là GDMN) 
ngoài công lập, mặc dù công tác quản lý đối với loại đối tượng này đã có nhiều chuyển 
biến tích cực, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý trong tình hình mới. 
Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 
trong các nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng theo đúng qui định hiện hành của pháp luật về quản lý các cơ sở giáo dục 
mầm non tư thục, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị:  

1. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện: 
a) Tổ chức quán triệt chủ trương và các chính sách phát triển GDMN theo các văn 

bản mới ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, 
chính quyền các xã, phường và cán bộ quản lý (viết tắt là CBQL) trường mầm non, 
mẫu giáo, nhà trẻ, chủ các cơ sở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; 

b) Tổ chức điều tra, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ sở GDMN độc lập 
tư thục; chỉ đạo cho phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, thực 
hiện tốt việc phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã, phường thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở này trên địa bàn; 

c) Đối với địa bàn có khu công nghiệp, cơ quan, xí nghiệp lớn, cần khuyến khích 
và tạo điều kiện thuận lợi để thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non hoặc  nhóm 
trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phục vụ cho con em cán bộ, công nhân đang công tác 
trong các cơ quan, xí nghiệp, khu công nghiệp đóng trên địa bàn; 

d) Thường xuyên tổ chức kiểm tra giấy phép và hoạt động của các cơ sở GDMN 
độc lập tư thục trên địa bàn, có biện pháp kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các 
trường, cơ sở không đảm bảo các điều kiện theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT 



28 CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 15-12-2009  

ngày 07/4/2008, Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho trẻ. Đồng thời, phát huy tốt kinh nghiệm 
quản lý chỉ đạo về chất lượng nuôi dạy ở các cơ sở đã thực hiện trong năm học trước, 
tích cực duy trì, nâng cao chất lượng theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân 
sự và cơ sở vật chất nhà trường. 

2. Uỷ ban nhân dân các xã, phường thực hiện tốt chức năng quản lý cơ sở mầm 
non ngoài công lập trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng 
chăm sóc, giáo dục trẻ trong cơ sở mầm non ngoài công lập. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: 
a) Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm 

bảo về trình độ đào tạo chuẩn, có phẩm chất đạo đức, không ngừng nâng cao chất lượng 
chăm sóc, giáo dục trẻ trong các trường, lớp, cơ sở GDMN; 

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước, theo dõi tình hình 
phát triển các loại hình GDMN trên địa bàn các quận, huyện, xã, phường; 

c) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân quận, huyện và các sở, ban, ngành thành phố 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục mầm non theo Đề án Phát 
triển GDMN giai đoạn 2006-2015 được phê duyệt tại Quyết định số 149/2006/QĐ-
TTg ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi 
trường tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 
đẩy nhanh tiến trình đầu tư, hoàn thành kế hoạch xây dựng các trường mầm non theo 
đề án “Quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non giai đoạn 2001-2010” ban hành theo 
Quyết định 141/2001/QĐ-UB ngày 18/9/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố. Trong 
quá trình triển khai, cần quan tâm đến chính sách về phát triển các cơ sở GDMN độc 
lập tư thục, đề xuất ý kiến tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố có hướng giải 
quyết phù hợp, nhằm đảm bảo các yêu cầu theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 5. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện xác 
định định mức biên chế giáo dục mầm non  trong các trường mầm non công lập căn cứ 
quy định hiện hành để đáp ứng tốt yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, đồng 
thời tạo điều kiện về nhân sự để các trường mầm non công lập tham gia hỗ trợ về 
chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ sở GDMN độc lập tư thục trên địa bàn xã, phường. 

6. Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức đoàn thể phối 
hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện trong công 
tác chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp kiểm tra, giám sát, hỗ trợ nhà trường, cơ sở 
GDMN độc lập tư thục thực hiện tốt công tác CSGD trẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. 

7. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể thường 
xuyên tuyên truyền, vận động các cơ sở GDMN thực hiện đúng các quy định có liên 



 CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 15-12-2009 29 

quan; tổ chức giám sát hoạt động giáo dục, chăm sóc và nuôi dạy trẻ tại các cơ sở 
GDMN, nhất là các cơ sở GDMN độc lập tư thục để phối hợp chấn chỉnh kịp thời 
những trường hợp sai phạm. Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo 
thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các loại 
hình GDMN, nhằm thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, chính sách phát triển GDMN 
theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. 

8. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm giới thiệu những điển hình 
tốt về công tác nuôi dạy trẻ đặc biệt là các cơ sở GDMN độc lập tư thục, nhằm động 
viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể tham gia đầu tư xây dựng và phát triển các 
trường lớp độc lập tư thục. Đồng thời, phản ánh những hoạt động tiêu cực, sai quy định 
để các cơ quan chức năng chấn chỉnh kịp thời. 

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 
08/2005/CT-UB ngày 11/4/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về tăng 
cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.  

Giám đốc các sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, 
xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm tổ chức hội nghị sơ kết, 
tổng kết và báo cáo kết quả triển khai cho Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở 
Giáo dục và Đào tạo./. 

 

                                               
 

 
 

          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:9076/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 14 tháng 9 năm 2009 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Ban hành Quy chế xét chọn danh hiệu “Nhà hàng xanh” 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
________________________ 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

2003; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 

2005; 
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 746/TTr-STNMT ngày 

09 tháng 11 năm 2009, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét chọn danh hiệu “Nhà hàng 
xanh” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức triển 
khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên 

và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân các quận, huyện; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

 
 
 
 

 
 
  

                                               
 

 
 

            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
          CHỦ TỊCH 

 
            Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

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

 
QUY CHẾ  

Xét chọn danh hiệu “ Nhà hàng xanh”  
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 9076/QĐ-UBND  
 ngày 04 tháng 12 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh  
Quy chế này quy định điều kiện, tiêu chí, quy trình xét chọn để được công nhận danh 

hiệu “Nhà hàng xanh” đối với các nhà hàng thuộc mọi thành phần kinh tế kinh doanh loại 
hình dịch vụ ăn uống (sau đây gọi tắt là nhà hàng) trên địa bàn thành phố. 

Điều 2. Danh hiệu nhà hàng xanh 
Danh hiệu “Nhà hàng xanh” được UBND thành phố công nhận và trao tặng cho các 

nhà hàng đáp ứng các điều kiện, tiêu chí theo quy chế này và được cấp giấy chứng nhận 
“Nhà hàng xanh”.  

Điều 3.  Nguyên tắc xét chọn 
Việc xét chọn được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự đánh giá của các nhà hàng 

và được Hội đồng xét chọn thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết 
định cấp chứng nhận. 

 
Chương II 

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ VÀ TỔ CHỨC XÉT CHỌN 
 

Điều 4. Điều kiện xem xét công nhận danh hiệu “Nhà hàng xanh” 
- Có giấy phép hoạt động kinh doanh, có đăng ký mã số thuế, hệ thống sổ sách, chứng 

từ kế toán minh bạch, rõ ràng; 
- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; 
- Có giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc tương đương; 
- Nguồn nước sử dụng cho hoạt động của nhà hàng: Sử dụng nước thủy cục, trường 

hợp sử dụng nước ngầm phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống theo Quyết định số 
1329/2002/BYT/QĐ ngày 18.4.2002 của Bộ Y tế và các văn bản quy định có liên quan;  

- Đảm bảo các điều kiện quy định về phòng cháy chữa cháy. 
Điều 5. Tiêu chí xét chọn danh hiệu “Nhà hàng xanh” (Phụ lục số 2 kèm theo) 
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1. Tiêu chí bắt buộc:  
- Xử lý chất thải: Nước thải, chất thải rắn, khí thải; 
- Không gian xanh (mật độ bố trí bàn ghế, mật độ cây xanh, thảm cỏ, mặt nước; hoặc 

thiết kế, bày trí tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên); 
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (nguồn gốc thực phẩm, thức uống, giấy ăn và 

giấy vệ sinh); 
- Đảm bảo an ninh trật tự; 
- Cán bộ, nhân viên phục vụ có đồng phục, thân thiện, lịch sự, chu đáo. 
2. Tiêu chí khuyến khích: 
- Sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, thiết bị năng lượng mặt trời, gió, thuỷ điện 

nhỏ,… 
- Tiết kiệm trong sử dụng điện và nước. 
- Sử dụng bao gói dễ phân huỷ, hóa chất tẩy rửa thân thiện với môi trường. 
- Cán bộ, nhân viên phục vụ được đào tạo chuyên nghiệp, có sức khỏe tốt. 
Điều 6. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan quy định nội dung chi tiết của từng tiêu chí xét chọn quy định tại Điều 5 
đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. 

Điều 7. Hội đồng xét chọn và Tổ thẩm định  
1. Hội đồng xét chọn “Danh hiệu Nhà hàng xanh” (sau đây gọi tắt là hội đồng): 
a) Chức năng của Hội đồng:  
- Hội đồng có chức năng thẩm tra hồ sơ đăng ký tham gia chương trình xét chọn Nhà 

hàng xanh của các nhà hàng và tiến hành hoạt động xét chọn, thẩm định; trình UBND thành 
phố cấp Giấy chứng nhận danh hiệu “Nhà hàng xanh”; 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về công tác tham mưu, thẩm định, 
đề nghị xét chọn danh hiệu “Nhà hàng xanh” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

b) Thành lập Hội đồng: 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố trực tiếp ban hành hoặc ủy quyền cho Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố ban hành quyết định thành lập (hoặc giải thể) Hội 
đồng xét chọn.  

c) Thành phần của Hội đồng: 
- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ tịch Hội đồng. 
- Đại diện Lãnh đạo Sở Công thương: Phó Chủ tịch Hội đồng. 
- Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thành viên. 
- Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế: Thành viên. 
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- Đại diện Lãnh đạo UBND các quận, huyện (nơi có nhà hàng): Thành viên. 
- Đại diện Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố Đà Nẵng: Thành viên; 
- Đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường: Thư ký hội đồng. 
2. Tổ thẩm định giúp việc cho Hội đồng: (sau đây gọi tắt là Tổ thẩm định) 
a) Tổ thẩm định do Chủ tịch Hội đồng thành lập để giúp cho Hội đồng thẩm định 

“Danh hiệu Nhà hàng xanh” và tham mưu cho Hội đồng xét chọn danh hiệu. Thành phần 
tham gia Tổ thẩm định gồm: 

- Đại diện Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường: Tổ trưởng 
- Đại diện Sở Công thương         : Thành viên 
- Đại diện Sở Văn hoá, thể thao và du lịch           : Thành viên 
- Đại diện Sở Y tế                     : Thành viên 
- Đại diện Phòng TN&MT quận, huyện (nơi có nhà hàng) :  Thành viên 
Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng xét chọn có thể mời thêm chuyên gia 

có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan tham gia Tổ thẩm định. 
b) Nhiệm vụ của Tổ thẩm định:  
- Xem xét hồ sơ tự đánh giá của các nhà hàng và thực hiện công tác thẩm định hoạt 

động của nhà hàng theo các tiêu chí quy định; 
- Lập hồ sơ và tham mưu cho Hội đồng xét chọn danh sách các nhà hàng đạt danh 

hiệu “Nhà hàng xanh” thông qua công tác thẩm định. 
 

Chương III 
QUY TRÌNH XÉT CHỌN 

 

Điều 8. Hồ sơ đăng ký 
Chủ các nhà hàng có nhu cầu đề nghị xét chọn danh hiệu “Nhà hàng xanh” gửi hồ sơ 

về Sở Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ đăng ký gồm: 
a) Văn bản đề nghị công nhận danh hiệu “Nhà hàng xanh” (theo mẫu tại Phụ lục 1); 
b) Bảng tự đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xét chọn danh hiệu “Nhà hàng xanh” 

(theo mẫu tại phụ lục 3); 
c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 
d) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; 
e) Bản sao Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc tương đương. 
Điều 9. Xét chọn và công nhận 
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Trên cơ sở hồ sơ, báo cáo kết quả xét chọn của Hội đồng trình, UBND thành phố xem 
xét và ra quyết định công nhận danh hiệu  “Nhà hàng xanh” cho các nhà hàng đảm bảo các 
tiêu chí quy định. 

Giấy chứng nhận danh hiệu “Nhà hàng xanh” có giá trị trong thời gian 02 (hai) năm.  
Trường hợp đơn vị không đạt tiêu chí quy định, Thường trực Hội đồng có văn bản 

thông báo cho từng nhà hàng biết lý do, kèm theo hướng dẫn về những nội dung cần thực 
hiện để đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh các điều kiện, tiêu chí và hồ sơ để đưa vào xét đợt tiếp 
theo. 

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ 
chức, cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Nhà hàng xanh”, Hội đồng và Tổ thẩm định 
có trách nhiệm tiến hành thẩm định. Sau khi UBND thành phố phê duyệt kết quả danh hiệu 
“Nhà hàng xanh” cho những nhà hàng đáp ứng bộ tiêu chí, Sở Tài nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm tổ chức thông báo kết quả, trao chứng nhận danh hiệu “Nhà hàng xanh” cho 
nhà hàng trên. 

Điều 10. Kinh phí hoạt động 
Kính phí hoạt động từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm của Sở Tài 

nguyên và Môi trường thành phố. 
 

Chương IV 
QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH 

HIỆU “NHÀ HÀNG XANH” 
Điều 11. Quyền lợi của cơ sở được công nhận “Danh hiệu Nhà hàng xanh” 
- Được UBND thành phố cấp giấy chứng nhận danh hiệu “Nhà hàng xanh”; 
- Được xem xét, đề cử tham gia các giải thưởng trong nước và quốc tế về giải thưởng 

môi trường hàng năm; 
- Tạo thương hiệu cho nhà hàng khi kinh doanh theo hướng thân thiện môi trường, 

qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng; 
- Được sử dụng biểu tượng (Logo) Nhà hàng xanh để in ấn trên các ấn phẩm, bảng 

hiệu, bao bì,…của nhà hàng trong thời gian đơn vị được công nhận đạt danh hiệu “Nhà 
hàng xanh”. 

Điều 12. Nghĩa vụ của cơ sở được công nhận danh hiệu “Nhà hàng xanh” 
1. Duy trì và đảm bảo chất lượng các tiêu chí đã được công nhận.  
2. Thông báo kịp thời đến Sở Tài  nguyên và Môi trường về những thay đổi quyền sở 

hữu, địa điểm kinh doanh và những vấn đề liên quan khác. 
3. Sử dụng biểu tượng “Nhà hàng xanh” đúng mục đích. Phối hợp với cơ quan quản 

lý nhà nước kịp thời phản ánh những trường hợp sử dụng danh hiệu và biểu tượng không 
đúng mục đích hoặc giả mạo nhằm góp phần bảo vệ danh hiệu chung. 
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Điều 13. Giải quyết khiếu nại, kiến nghị  
Đơn khiếu nại, kiến nghị của các đơn vị về kết quả thẩm định và xét chọn phải gửi 

đến Thường trực Hội đồng xét chọn trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi 
nhận được thông báo kết quả xét chọn của Hội đồng. 

Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn khiếu nại, kiên nghị 
Hội đồng xét chọn tổ chức thẩm tra, đánh giá lại và thông báo kết quả cho đơn vị có khiếu 
nại. 

Điều 14. Thu hồi giấy chứng nhận danh hiệu “Nhà hàng xanh” 
Các nhà hàng sau khi được công nhận danh hiệu “Nhà hàng xanh” nếu không duy trì 

và bảo đảm đầy đủ các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 5 Quy chế này sẽ bị thu hồi 
Giấy chứng nhận danh hiệu “Nhà hàng xanh” đã được cấp trong thời gian còn hiệu lực. 
Đơn vị bị thu hồi sẽ được công khai thông tin trên trang website của UBND thành phố và 
các sở, ban, ngành liên quan. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành 
liên quan và UBND các quận, huyện tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về bảo 
vệ môi trường, an toàn thực phẩm và thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực 
hiện Quy chế này trên địa bàn thuộc quyền quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có 
vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới chưa có trong Quy chế này, các cơ quan, đơn 
vị, địa phương kịp thời báo cáo về UBND thành phố qua Sở Tài nguyên và Môi trường để 
xem xét, điều chỉnh, bổ sung./. 
 

                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                  CHỦ TỊCH 

                                                                                 Trần Văn Minh 
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PHỤ LỤC 1 
(Mẫu văn bản đề nghị công nhận Danh hiệu “ Nhà hàng xanh”)  

(Tên nhà hàng)  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

________________________________________ 
 

Số: ...  
V/v đề nghị thẩm định và xét chọn 

Danh hiệu “ Nhà hàng xanh” 

          (Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

            Kính gửi: Thường trực Hội đồng xét chọn Danh hiệu “ Nhà hàng xanh” 

Tôi tên là: ………………………………………………………………… .  
Đơn vị:…………………………………………………………………….. 
Chức vụ:…………………………………………………………………… 
Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………….. 
Điện thoại:…………… Fax:…………… Email:…………………………. 
 
Xin gửi đến Thường trực Hội đồng xét chọn Danh hiệu “ Nhà hàng xanh” những hồ 

sơ sau đây: 
1. Bảng tự đánh giá việc thực hiện theo các tiêu chí xét chọn Danh hiệu “Nhà hàng 

xanh” kèm theo các hồ sơ minh chứng liên quan. 
2.  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
3. Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường (hoặc tương đương.). 
4.  Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Chúng tôi xin cam kết về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản kèm 

theo. Nếu xảy ra các sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật 
của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Đề nghị Hội đồng xét chọn Danh hiệu “Nhà hàng xanh” xem xét, thẩm định và trình 
UBND thành phố công nhận danh hiệu Nhà hàng xanh cho nhà hàng. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu … 

Chủ nhà hàng 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 2 
CÁC TIÊU CHÍ HƯỚNG DẪN XÉT CHỌN DANH HIỆU “NHÀ HÀNG XANH” 

1. Các tiêu chí áp dụng và mức yêu cầu: 

 
TT Tiêu chí áp dụng Mức yêu cầu Diễn giải 
I Tiêu chí bắt buộc   
1 Môi trường   
1.1 Hệ thống xử lý nước thải 

- Bể tách dầu mỡ 
 
 
 
- Bể yếm khí có ngăn lọc 

Có HTXL 
Thời gian lưu nước 
≥ 30 phút 
 
 
Tlưu nước: 1-3 ngày 

Hệ thống xử lý nước thải (WC, nước rửa 
nhà bếp) nhà hàng với yêu cầu công nghệ 
tối thiểu: Có bể tách dầu mỡ, xử lý yếm khí 
3 ngăn, có ngăn lọc, bổ sung chế phẩm sinh 
học (khi cần) và dẫn về hệ thống thu gom 
nước thải sinh hoạt của thành phố. Trường 
hợp chưa có. Hệ thống thu gom của TP có 
thể cho tự thấm. 

1.2 Mùi hôi toilet Không có mùi hôi 
(hoặc mùi rất nhẹ) 
bốc lên từ các chậu 
tiểu, hố ga thoát nước 

Mùi hôi được đánh giá bằng cảm quan thực 
tế tại nhà hàng 

1.3 Khói thải nhà bếp Có HT thu gom và 
xử lý  

Lưu lượng hút đảm bảo khói thải được thu 
gom hoàn toàn và xử lý trước khi phát tán 
vào không khí. 

1.4 Thu gom chất thải rắn 
 
 

Có 3 loại thùng 
riêng đặt trong nhà 
hàng 
Số lượng đáp ứng 
đủ nhu cầu của nhà 
hàng 

Có phân loại rác tại nhà hàng: 
- Loại 1: thức ăn thừa số lượng nhiều, dễ 
phân loại bao gồm rau các loại, súp, đầu 
tôm, cua cá, thịt,.. thường ở dạng lỏng sệt. 
- Loại 2: rác có thể bán được như vỏ lon, 
chai và bao gói giấy,.. 
- Loại 3: loại không bán được như thức ăn 
thừa lẫn với giấy ăn, tạp chất khác khó 
phân loại (loại này do công ty MTĐT thu 
gom) 

2 Không gian xanh   
2.1 Mật độ che phủ Tỷ lệ che phủ ≥ 

20% diện tích mặt 
bằng hoặc có không 
gian xanh, được 
thiết kế, bày trí tạo 
cảm giác ấn tượng 
gần gũi với thiên 
nhiên. 

Tỷ lệ che phủ bao gồm cây xanh, thảm cỏ 
và mặt nước. . Có thể sử dụng màu sắc, sản 
phẩm,.. bày trí bảo đảm hài hoà với cảnh 
quan chung, gây cảm giác thư thái, dễ chịu 
và gần gũi với thiên nhiên. 

2.2 Mật độ bố trí bàn ghế 2m2/người Mật độ bố trí bàn ghế tại khu vực ăn uống 
hợp lý, bình quân 2m2/người. 

3 Vệ sinh, an toàn thực phẩm   

3.1 Nguồn gốc thực phẩm Rau, quả, củ an 
toàn, thực phẩm 
được nhà nước cho 
phép sử dụng. 

Nguồn gốc thực phẩm cung ứng cho nhà 
hàng phải rõ nguồn gốc, có tên và địa chỉ 
bên cung cấp đáng tin cậy. Rau xanh, quả 
củ, trái cây  phải là loại rau, quả an toàn. 
Thực phẩm của nhà hàng không nằm trong 
danh mục cấm theo qui định của nhà nước. 
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Nếu thực phẩm thịt “rừng” phải có nguồn 
gốc rõ ràng và từ chăn nuôi (Nuôi thả hoặc 
nhốt). Thực phẩm bảo quản phải hợp vệ 
sinh. 

3.2 Thức uống Đảm bảo an toàn, 
hợp vệ sinh 

Thức uống: nước suối, nước ngọt, bia các 
loại có nguồn gốc sản xuất từ các nhà máy 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Rượu 
pha chế phải rõ nguồn gốc. 

3.3 Sản phẩm giấy ăn và giấy vệ 
sinh 

100% khăn vải hoặc 
giấy ăn không clo tự 
do 

Có hình ảnh minh họa 

4 An ninh trật tự 
 

Đảm bảo  Trong năm không có vụ gây rối loạn hoặc 
khiếu nại của người dân xung quanh. 
Không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm 
chỗ để xe hoặc cho các mục đích khác. 

5 Nhân viên phục vụ    
5.1 Đồng phục nhân viên 

 
100%   Nhân viên phục vụ bàn có đồng phục gọn 

gàng, trang nhã theo yêu cầu của nhà hàng. 

5.2 Thái độ phục vụ  
Mến khách 

Ứng xử nhanh nhẹn, vui vẻ với khách 
hàng,  phục vụ đúng cách. 
Đánh giá bằng cảm nhận, qua tiếp xúc 

II Tiêu chí khuyến khích   
1 Sử dụng thiết bị TKNL, thiết 

bị năng lượng mặt trời, gió, 
thuỷ điện nhỏ,.. 

 Khuyến khích sử dụng các thiết bị tiết kiệm 
điện: máy sấy tay, điều hoà nhiệt độ, quạt 
tiết kiệm năng lượng; sử dụng máy nước 
nóng sử dụng NLMT, pin mặt trời kết hợp 
với năng lượng gió cho chiếu sáng. 
- Xi-e 2 chế độ,vòi nước có sủi bọt hoặc 
lắp van điều khiển. 
- Sử dụng bóng đèn 1.2m, 36w; compact, 
led. 
Không sử dụng R12 
… 

2 Bao gói  Có sử dụng bao gói 
thức ăn dễ phân huỷ 
sinh học 

Hạn chế sử dụng bao nilon để bao gói, hộp 
xốp đựng thức ăn trong hoạt động nhà 
hàng; khuyến khích sử dụng bao gói tái 
sinh an toàn và dễ phân huỷ. 

3 Hoá chất vệ sinh lau dọn Có sử dụng hoá chất 
tẩy rửa trung tính 

Hóa chất vệ sinh, lau dọn hàng ngày ở nhà 
hàng ít hoặc không gây độc hại, dễ phân 
huỷ sinh học và an toàn cho người, động 
vật và môi trường khi sử dụng.  

4 Nhân viên phục vụ bàn Được đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức 
phục vụ bàn và có 
sức khỏe tốt. 

Có giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm 
quyền cấp 

2. Thang điểm chấm và xét chọn : Do Hội đồng xét chọn nghiên cứu, quy định cụ thể. 
 
 
 
 



 CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 15-12-2009 39 

 
  



40 CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 15-12-2009  

PHỤ LỤC 3 
Bảng tự đánh giá việc thực hiện theo các tiêu chí  

xét chọn Danh hiệu “ Nhà hàng xanh” 
Tự đánh giá của 

nhà hàng 
TT Tiêu chí áp dụng Mức yêu cầu Hồ sơ minh 

chứng 

Đạt Không 
đạt 

I Tiêu chí bắt buộc    
1 Môi trường    

1.1 Hệ thống xử lý nước 
thải 

- Bể tách dầu mỡ 
- Bể yếm khí có ngăn 
lọc 

Có HTXL 
 
Thời gian lưu nước ≥ 
30 phút 
 
Tlưu nước trung bình: 1-3 
ngày 

Có bản vẽ và 
thuyết minh kèm 
theo 

  

1.2 Mùi hôi toilet Không có mùi hôi 
(hoặc mùi rất nhẹ) bốc 
lên từ các chậu tiểu, hố 
ga thoát nước 

Tự chịu trách 
nhiệm 

  

1.3 Khói thải nhà bếp Có HT thu gom và xử 
lý  

Có hồ sơ thiết kế 
hoặc chụp ảnh 
minh họa 

  

1.4 Thu gom chất thải rắn 
 
 

Có 3 loại thùng riêng 
đặt trong nhà hàng 
Số lượng đáp ứng đủ 
nhu cầu của nhà hàng 

Có hình ảnh 
minh họa 

  

2 Không gian xanh     
2.1 Mật độ che phủ Tỷ lệ che phủ ≥ 20% 

diện tích mặt bằng hoặc 
có không gian xanh, 
được thiết kế, bày trí 
tạo cảm giác ấn tượng 
gần gũi với thiên nhiên. 

Có ảnh chụp 
minh họa 

  

2.2 Mật độ bố trí bàn ghế 2m2/người Có ảnh chụp 
minh họa 

  

3 Vệ sinh, an toàn thực 
phẩm 

   

3.1 Nguồn gốc thực phẩm Rau, quả, củ an toàn, 
thực phẩm được nhà 
nước cho phép sử 
dụng. 

Có hợp đồng với 
bên cung ứng 

  

3.2 Thức uống Đảm bảo an toàn, hợp 
vệ sinh 

-   

3.3 Sản phẩm giấy ăn và 
giấy vệ sinh 

100% khăn vải hoặc 
giấy ăn không clo tự do 

Có hình ảnh 
minh họa 

  

4 An ninh trật tự Đảm bảo 
 

Có giấy xác 
nhận của 
phương/xã về 
vấn đề an ninh 
trật tự. Có giấy 
phép sử dụng vỉa 
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hè làm chỗ để xe 
hoặc cho các 
mục đích khác. 

5 Nhân viên phục vụ     
5.1 Đồng phục nhân viên 100%   Có ảnh chụp 

minh họa 
  

5.2 Thái độ phục vụ Mến khách Tự chịu trách 
nhiệm 

  

II Tiêu chí khuyến khích     
1 Sử dụng thiết bị TKNL, 

thiết bị năng lượng mặt 
trời, gió, thuỷ điện 
nhỏ,.. 

- Xi-e 2 chế độ,vòi 
nước có sủi bọt hoặc 
lắp van điều khiển. 
- Sử dụng bóng đèn 
1.2m, 36w; compact, 
led. 
Không sử dụng R12 
- Khuyến khích sử 
dụng các thiết bị tiết 
kiệm điện: máy sấy tay, 
điều hoà nhiệt độ, quạt 
tiết kiệm năng lượng; 
sử dụng máy nước 
nóng sử dụng NLMT, 
pin mặt trời kết hợp với 
năng lượng gió cho 
chiếu sáng. 
 
… 

Có ảnh chụp 
minh họa hoặc 
hồ sơ liên quan 

  

2 Bao gói  Có sử dụng bao gói 
thức ăn dễ phân huỷ 
sinh học 

 Có ảnh chụp 
minh họa hoặc 
hồ sơ liên quan 

  

3 Hoá chất vệ sinh lau 
dọn 

Có sử dụng hoá chất 
tẩy rửa trung tính 

Có ảnh chụp 
minh họa hoặc 
hồ sơ liên quan 

  

4 Nhân viên phục vụ bàn Được đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức phục 
vụ bàn.  
Có sức khỏe tốt. 

Có bản sao giấy 
chứng nhận do 
cơ quan có thẩm 
quyền cấp. 
 
Bản sao giấy 
chứng nhận sức 
khỏe. 
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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:9263/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2009 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu 

“Không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015” 

________________________________ 

  
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 Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008; 
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008; 
Căn cứ Nghị quyết 06/CP ngày 29 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ về tiếp tục 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình 
hình mới; 

Căn cứ Quyết định số 165/2008/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26 
tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; 

Căn cứ Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Hội 
đồng nhân dân thành phố (khoá VII) kỳ họp thứ 14 về điều chỉnh mục tiêu chương 
trình thành phố 5 không giai đoạn 2009-2015; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu “Không có người nghiện ma tuý trong 
cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015” với các nội dung chủ yếu 
sau đây: 

I. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác 

phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý; đảm bảo tất cả người nghiện ma túy phải 
được áp dụng cai nghiện bằng các hình thức theo qui định của pháp luật; giảm đến mức 



 CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 15-12-2009 43 

thấp nhất tình trạng tái nghiện; ngăn ngừa phát sinh người nghiện ma tuý mới; phấn 
đấu giữ vững mục tiêu không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng. 

2. Mục tiêu cụ thể 
a) 100% công dân có hiểu biết về pháp luật phòng, chống ma tuý, tác hại của ma 

tuý. 
b) Tổ chức cai nghiện phục hồi cho 100% người nghiện, tái nghiện ma tuý được 

phát hiện; 100% đối tượng hoàn thành cai nghiện được quản lý sau cai nghiện tại cộng 
đồng theo đúng quy định của pháp luật. 

c) Khống chế tỷ lệ người nghiện ma tuý dưới 0,05% dân số; tỷ lệ tái nghiện ma 
tuý hằng năm không vượt quá 50%. 

d) Duy trì 100% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học, đơn vị lực 
lượng vũ trang không có người nghiện ma tuý; phấn đấu giữ vững số xã, phường lành 
mạnh hiện có và hằng năm xây dựng mới từ 1 đến 2 xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, 
phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
1. Tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp chính quyền; sự phối hợp 

của các đoàn thể trong công tác phòng, chống ma túy 
a) Các cấp chính quyền cần quán triệt công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ 

quan trọng, thường xuyên, liên tục và phải chỉ đạo quyết liệt; huy động sự tham gia 
tích cực và đồng bộ của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và mọi người 
dân. 

b) Đưa công tác xây dựng xã, phường, đoàn thể, cơ quan, xí nghiệp, trường học… 
không có tệ nạn ma tuý thành chỉ tiêu thi đua bắt buộc; thường xuyên chăm lo xây 
dựng và duy trì phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã 
hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

c) Chỉ đạo duy trì và phát huy hiệu quả: Phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, 
phát hiện, tố giác người sử dụng ma túy trái phép, tội phạm ma túy; cảm hóa giáo dục, 
giúp đỡ tạo việc làm cho người đã có tiền án, tiền sự về ma túy hòa nhập cộng đồng để 
ngăn chặn tình trạng tái nghiện, tái phạm tội; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống mới ở khu dân cư. 

d) Có kế hoạch, phương án triển khai các hình thức cai nghiện theo qui định của 
Luật phòng, chống ma tuý, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống 
ma tuý và thực hiện Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của 
Chính phủ về quản lý sau cai nghiện ma tuý phù hợp với tình hình của địa phương; 
triển khai Chương trình thí điểm điều trị cai nghiện ma tuý thay thế bằng thuốc 
methadone theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 
2. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền  
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a) Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền với các hình thức phong 
phú, sinh động, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng; tập trung vào đối tượng 
nguy cơ cao, đối tượng đã có tiền sự và đang nghiện ma túy. 

b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng dân cư nhằm nâng cao 
nhận thức pháp luật, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân về phòng, chống ma tuý; chống 
kỳ thị, phân biệt đối xử với người sau cai nghiện. Trang bị những kiến thức cần thiết 
để người dân có khả năng tự phòng ngừa, kiểm tra, giám sát phát hiện người nghiện 
ma tuý; quản lý, vận động, giáo dục công dân không trồng cây có chất gây nghiện. 

c) Triển khai hoạt động tư vấn cai nghiện ma tuý cho đối tượng nghiện ma tuý và 
thân nhân gia đình; vận động, thuyết phục gia đình chủ động, quyết tâm và phối hợp 
chặt chẽ với cơ quan chức năng giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, 
giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. 

d) Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có năng lực, trình độ từ các 
lực lượng: Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã về an ninh trật tự, cán bộ có kinh 
nghiệm lâu năm về công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý của các sở, ngành, địa 
phương, đoàn thể. 

 đ) Mỗi cơ sở giáo dục từ phổ thông đến đại học và cơ sở dạy nghề phải thành lập 
Đội tuyên truyền phòng, chống ma tuý; phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên 
trong công tác phòng, chống ma túy trong học đường. 

e) Kịp thời phát hiện, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình 
trong công tác đấu tranh, phòng, chống tệ nạn ma tuý. 

g) Tăng cường việc xét xử công khai, lưu động để phục vụ công tác tuyên truyền 
và răn đe tội phạm. 

3. Tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ 
a) Định kỳ hằng năm, tổ chức điều tra cơ bản về tội phạm ma tuý; xác định tuyến, 

địa bàn, đối tượng trọng điểm để tập trung quản lý, xử lý; khảo sát toàn diện về tình 
hình người nghiện ma tuý để phục vụ công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; 
làm tốt công tác dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý. 

b) Quản lý, kiểm soát chặt chẽ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các 
đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy qua đường biển, đường hàng 
không, đường tàu lửa, đường bộ, bưu chính, các địa bàn trọng điểm, các vùng giáp 
ranh…; kiên quyết không để hình thành các tụ điểm, điểm nóng về ma tuý; kiểm soát 
và quản lý chặt chẽ tiền chất, thuốc tân dược có chất gây nghiện. 

c) Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong điều tra, xử lý tội phạm về ma 
túy; xử lý nghiêm những vụ án ma túy phức tạp, những vụ án lớn liên quan đến nhiều 
địa phương. 

d) Quản lý chặt chẽ các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhạy cảm; tăng cường công 
tác quản lý nhân, hộ khẩu, đặc biệt là quản lý tạm trú, tạm vắng để ngăn chặn phát sinh 
tệ nạn ma túy. 



 CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 15-12-2009 45 

đ) Đẩy mạnh xã hội hóa công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. 
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công 
lập theo quy định của pháp luật. 

e) Nêu cao vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội 
và gia đình trong việc phát hiện, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người mới sử dụng ma tuý, 
người nghiện ma tuý đang cai nghiện và những người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng 
đồng. Có chính sách hỗ trợ cho người sau cai nghiện, bỏ nghiện học nghề, có việc làm 
ổn định, được vay vốn khi có phương án sản xuất kinh doanh. Khuyến khích các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia giải quyết việc làm cho người đã hoàn 
thành cai nghiện. 

4. Củng cố, nâng cao năng lực các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội 
phạm về ma túy; cai nghiện và quản lý sau cai 

a) Tăng cường nhân lực cho lực lượng điều tra chống tội phạm về ma tuý thành 
phố và các quận, huyện; nâng cao chất lượng cán bộ điều tra ở các tổ, đội Cảnh sát 
phòng, chống tội phạm về ma túy; thực hiện bố trí Cảnh sát phòng, chống tội phạm về 
ma tuý đứng điểm ở các xã, phường trọng điểm phức tạp; tăng cường cán bộ chuyên 
trách cho Văn phòng thường trực phòng, chống ma tuý, Công an thành phố. Thường 
xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, thông tin 
về đấu tranh chống tội phạm ma tuý cho đội ngũ này. 

b) Trang bị đầy đủ phương tiện cho lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, 
chống ma túy các cấp để có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.   

c) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 
nghiện tập trung tại Bầu Bàng, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang. Đồng thời, tiếp tục kiện 
toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06; nâng cao chất 
lượng các hoạt động chữa bệnh, cai nghiện, dạy nghề và giáo dục hành vi nhân cách, 
lao động sản xuất tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06. Duy trì thường xuyên nề 
nếp việc trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, giáo dục người đang cai nghiện giữa 
Trung tâm với chính quyền, các đoàn thể ở địa phương và gia đình người nghiện. 

d) Hằng năm, có kế hoạch rà soát, đánh giá và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng 
cao trình nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chống ma tuý, cán bộ làm 
công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ở các ngành và địa phương; thực hiện 
tiêu chuẩn hoá cán bộ chuyên trách làm công tác phòng, chống ma tuý ở các cấp. 
Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác 
phòng chống ma túy, chú ý đội ngũ cán bộ tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05 - 06 
và cán bộ chuyên trách ở các quận, huyện, phường, xã phù hợp với điều kiện của ngân 
sách địa phương. 

 
5. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy 



46 CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 15-12-2009  

a) Mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế về phòng, chống ma tuý thông qua các 
hoạt động nghiên cứu, khảo sát, trao đổi thông tin và học tập kinh nghiệm; vận động 
các nước, các tổ chức quốc tế tài trợ cho công tác phòng, chống ma tuý. 

b) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Công an tổ chức các đợt tham 
quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý và tổ 
chức cai nghiện ma tuý dạng ATS với các nước có ký kết hợp tác phòng, chống ma 
túy. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 
1. Các ngành Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan: 
a) Công an thành phố - Cơ quan Thường trực phòng, chống ma tuý chịu trách 

nhiệm chủ trì Đề án; tham mưu cho UBND thành phố tổ chức triển khai Đề án; kiểm 
tra đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Đề án. 

b) Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan thành phố giữ vai trò chủ công, nòng 
cốt, xung kích trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý; chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện các giải pháp chính về phòng ngừa nghiệp vụ, công tác điều tra, xử lý tội phạm 
ma tuý và quản lý tiền chất; phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền cơ sở trong 
công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy ở khu vực trọng điểm và các cửa khẩu, 
tuyến biên giới biển. 

c) Công an quận, huyện thông báo rộng rãi số điện thoại “đường dây nóng” và sử 
dụng các hình thức góp ý khác để thu nhận ý kiến của nhân dân về tệ nạn ma tuý và 
giải pháp thực hiện Đề án tại các địa bàn dân cư; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân 
dân tố giác tội phạm và phát hiện người nghiện ma tuý. 

d) Lực lượng Cảnh sát khu vực, Cảnh sát phụ trách xã, Cảnh sát 113, lực lượng 
trinh sát và đồn Biên phòng phối hợp làm tốt công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát 
hiện, xử lý những vấn đề liên quan đến ma tuý và lập hồ sơ, quản lý, giáo dục người 
mới sử dụng ma tuý tại xã, phường, người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và sau cai 
nghiện đang hoà nhập cộng đồng. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 
a) Chủ trì triển khai công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và giải quyết 

những vấn đề xã hội sau cai nghiện; 
b) Tham mưu cho UBND thành phố thành lập Trung tâm Tư vấn cai nghiện và 

Quản lý người sau cai nghiện trực thuộc Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; 
c) Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, phường, xã rà soát và đề xuất 

biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ quản lý 
đối tượng sau cai nghiện và Đội hoạt động xã hội tình nguyện; 

d) Chủ trì và phối hợp với các đoàn thể, địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên 
truyền phòng, chống ma túy. 

3. Sở Y tế chỉ đạo thực hiện các giải pháp về công tác y tế trong cai nghiện và 
quản lý sau cai nghiện ma tuý; quản lý tân dược gây nghiện. Chủ trì xây dựng và triển 
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khai có hiệu quả Chương trình thí điểm điều trị cai nghiện ma tuý thay thế bằng thuốc 
methadone. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng và 
các cơ sở giáo dục - dạy nghề khác trên địa bàn thành phố: 

a) Thành lập đội tuyên truyền phòng, chống ma tuý ở đơn vị mình và phát huy vai 
trò của Đoàn thanh niên cơ sở trong công tác phòng, chống ma túy trong học đường; 
chú trọng tuyên truyền tác hại của việc sử dụng ma tuý tổng hợp dạng ATS; 

b) Tổ chức thực hiện tốt Đề án “Không có học sinh bỏ học trên địa bàn thành phố 
đến năm 2015”. 

5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền cổ động trực quan; chỉ đạo phòng Văn hoá - Thông tin  quận, huyện tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với địa phương mình; 

b) Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng 
xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hoá; trọng tâm là các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm (vũ trường, quán bar, karaoke...). 

6. Sở Thông tin và Truyền thông: 
a) Chỉ đạo và định hướng tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho các cơ quan 

thông tin đại chúng; chú trọng nêu gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, 
chống ma túy, gương những người cai nghiện thành công; 

b) Chủ trì triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phòng, chống ma túy 
của Bộ Thông tin và Truyền thông (theo Quyết định số 866/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 
6 năm 2009); phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan thực hiện công 
tác thông tin tuyên truyền phòng, chống ma tuý. 

7. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo 
Thành uỷ mở các lớp bồi dưỡng báo cáo viên tuyên truyền pháp luật về phòng chống 
ma túy; đề xuất giải pháp tuyên truyền phù hợp cho cho các nhóm đối tượng. 

8. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND 
các quận, huyện rà soát đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng chống ma túy; đề xuất chế 
độ, chính sách đãi ngộ cho đội ngũ này. 

9. Các sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Kế 
hoạch và Đầu tư; Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân thành phố có trách nhiệm xây 
dựng kế hoạch thực hiện Đề án để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án thuộc 
chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành mình. 

10. Uỷ ban nhân dân các cấp: 
a) Xây dựng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án này; Chủ tịch UBND 

các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tình hình tội phạm và tệ 
nạn ma tuý trên địa bàn; 

b) Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng “xã, phường lành mạnh không 
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có tệ nạn ma tuý, mại dâm”; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo liên ngành UBMTTQVN 
thành phố - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 
Công an thành phố về Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-
BVHTTDL-UBTƯMTTQVN về phân loại xây dựng xã, phường lành mạnh không có 
tệ nạn ma túy, mại dâm. 

11. Đề nghị UBMTTQ thành phố chỉ đạo các tổ chức thành viên và phối hợp 
với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên 
đoàn Lao động thành phố... chủ động có kế hoạch tham gia, phối hợp chặt chẽ với các 
ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Đề án này. 

12. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, 
Liên đoàn Lao động thành phố phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của 
tổ chuyên trách tuyên truyền phòng, chống ma tuý và Câu lạc bộ Tuyên giáo Công 
đoàn; gắn với tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS; tổ 
chức tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho các chi hội, chi đoàn, các cấp 
công đoàn và các hội viên, đoàn viên, thành viên. 

13. Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm 
các cấp phối hợp cùng cơ quan chủ trì Đề án giúp UBND thành phố chỉ đạo thực hiện 
Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương 
thực hiện Đề án. 

14. Các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố 
có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn thực 
hiện tốt công tác phòng, chống ma tuý trong nội bộ cơ quan mình và các quy định về 
phòng, chống ma tuý của địa phương. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu 
trong đơn vị có người liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. 

IV. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
1. Kinh phí thực hiện Đề án gồm các nguồn: 
a) Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý được phân bổ 

cho các sở, ngành và UBND các quận, huyện hằng năm; kinh phí bổ sung thêm từ ngân 
sách của các quận, huyện. 

b) Nguồn kinh phí đảm bảo xã hội được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng 
năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

c) Nguồn thu từ học viên cai nghiện ở Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 theo 
quy định. 

d) Nguồn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức và cá nhân. 
đ) Nguồn thu hợp pháp khác. 
2. Hằng năm, vào thời gian lập dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân 

sách, Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn 
vị có liên quan, xây dựng dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để 
tổng hợp báo cáo UBND thành phố giao dự toán theo quy định.  
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VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng 

các cơ quan có liên quan thực hiện báo cáo kết quả triển khai Đề án định kỳ 06 tháng 
(vào ngày 15 tháng 6), 01 năm (vào ngày 15 tháng 12) gửi về Công an thành phố để 
tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. 

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ 
trưởng các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của 
ngành, địa phương mình; gửi Kế hoạch về Công an thành phố và UBND thành phố 
trong tháng 12 để tổng hợp, theo dõi. 

Điều 3. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương Binh 
và xã hội hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành 

phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; 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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PHỤ LỤC SỐ 1:  MỘT SỐ CHỈ TIÊU, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

(Kèm theo Quyết định số 9263/QĐ-UBND  
ngày 11 tháng 12 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

TT Chỉ tiêu Nội dung thực hiện Đơn vị thực hiện và phối hợp Thời gian triển 
khai và hoàn thành 

1 100% các nhóm đối 
tượng 

Phân nhóm đối tượng và tổ chức tuyên 
truyền  

Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã 
hội, các địa phương 

Hằng năm 

2 - Từ 05 đến 10 lớp  
- 01 cuộc 

- Tập huấn báo cáo viên 
- Hội thảo đánh giá kết quả công tác tuyên 
truyền và đề ra giải pháp 

Sở Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, 
Công an, chính quyền địa phương 

- Vào đầu năm hằng 
năm 
- Năm 2010 

3 - 6 tháng 1 lần và đột xuất 
- 100% 

- Dự báo tình hình tệ nạn ma tuý  
- Phát hiện bắt giữ, xử lý các vụ việc về ma 
tuý; không để tụ điểm, điểm nóng về ma tuý   

CA, Bộ đội Biên phòng, Hải quan TP. Hằng năm 

4 100%  Lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện phục hồi; 
quản lý giải quyết sau cai nghiện. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, CA, 
chính quyền địa phương 

Hằng năm 

5 Dưới 0,05% dân số Khống chế tỷ lệ người nghiện ma tuý  Sở LĐ-TB và XH và sở, ban, ngành, tổ 
chức chính trị XH, chính quyền địa phương 

Hằng năm 

6 Không quá 50% số người 
đã có tiền sự đang quản lý 
sau cai nghiện 

Tỷ lệ tái nghiện ma tuý hằng năm  Sở LĐ-TB và XH và các sở, ban, ngành, tổ 
chức chính trị XH, chính quyền địa phương 

Hằng năm 

7 100% Duy trì  cơ quan, đơn vị HCSN, trường học, 
đơn vị lực lượng vũ trang không có người 
nghiện ma tuý 

Sở LĐ-TB và XH, các sở, ban, ngành, tổ 
chức chính trị XH, chính quyền địa phương 

Hằng năm 

8 Xây dựng mới 1 đến 2 xã Xây dựng mới xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, 
phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy 
 

 Sở LĐ-TB và XH, MTTQVNTP, VHTT 
và DL, CA, chính quyền địa phương 

Mỗi năm 
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PHỤ LỤC SỐ 2:  CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ 
(Kèm theo Quyết định số 9263/QĐ-UBND 

 ngày 11  tháng 12 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

 

TT Đơn vị tiếp nhận Loại phương tiện trang bị Số lượng Thời gian cấp 
1 Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội   
Xây dựng mới Trung tâm 175 tỷ đồng tại 
Trung tâm cai nghiện Bầu Bàng  

Quy mô 1.000 học viên cai nghiện và 
quản lý sau cai. 

cuối 2010 

2 Trung tâm 05-06; PC17, CA 23 
phường; Q.NHS, H/Châu, Th/Khê 

 - Máy ảnh kỹ thuật số thường  
 - Máy ảnh chất lượng cao 

- Mỗi đơn vị 01 chiếc 
- 03 (PC17, H/Châu, Th/Khê) 

2010 

3 07 quận, huyện, PC17, BĐBP - Camera 
- Máy nghe bí mật 

- Mỗi đơn vị 01 chiếc 
- PC17 = 2; mỗi đ/vị còn lại 01 chiếc.  

2010 - 2014 

4 07 quận, huyện, PC17, BĐBP - Xe máy phân khối lớn - H/Châu, Th/Khê, P.P/CMT BĐBP: 
mỗi đ/vị 2 chiếc; PC17: 4 chiếc; các 
đơn vị còn lại  mỗi đơn vị 01 chiếc 

2010 - 2013 
 

5 PC17 CATP - Bộ đàm máy con  
- Bộ đàm trên xe ôtô 

- 60 
- 02 

2011 

6 BĐBP, HQ, PC17 và CA 07 quận, 
huyện 

Bộ máy tính xách tay, đèn chiếu Mỗi đơn vị 01 bộ 2012 - 2013 

7 PC 17 Camera thu phát nghiệp vụ 02 bộ dùng chung 2010 - 2012 
8 BĐBP, HQ, PC17 và CA 07 quận, 

huyện 
Ống nhòm kỹ thuật số có tính năng 
nghiệp vụ 

12 chiếc 2010 - 2014 

9 BĐBP, PC17 và CA 07 quận, 
huyện 

- Súng bắn đạn su, cay; 
- Bình xịt hơi cay nghiệp vụ 
- Còng ghiệp vụ 

- 50 khẩu súng 
- 90 bình xịt 
- 100 chiếc 

2010 - 2014 

10 BĐBP, PC17 và CA 07 QH  Test thử phát hiện người nghiện ma tuý  - 15.000 test Từ 2010-2015 
11 Công an thành phố   Hoá chất giám định các chất ma tuý  Từng chủng loại yêu cầu  Hằng năm  
12  BĐBP, HQ, Trung tâm, CATP, 7 QH  Bộ máy tính để bàn, máy in 12 bộ Từ 2010-2015 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
        Số:  9281 /QĐ-UBND 

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

 
                    Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2009 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 
và định hướng đến năm 2020; 

Căn cứ văn bản số 7441/BCT-TTTN ngày 22/8/2008 của Bộ Công Thương 
“V/v lập quy hoạch mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ tại địa phương” và Quyết 
định số: 4862/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố “V/v 
phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán 
lẻ trên địa bàn thành phố”. 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1348/TTr-SCT 
ngày 08 tháng 12 năm 2009 V/v đề nghị phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán 
buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”; với một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu phát triển đến năm 2020: 
a.. Mục tiêu tổng quát:   
Hình thành một hệ thống phân phối, bán buôn, bán lẻ phát triển mạnh, hài 

hòa giữa truyền thống và hiện đại, với sự tham gia của các thành phần kinh tế và 
loại hình tổ chức, hoạt động trong môi trường cạnh tranh minh bạch, dưới sự quản 
lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Hình thành liên kết giữa doanh nghiệp lớn và 
doanh nghiệp nhỏ, giữa sản xuất - lưu thông - tiêu thụ và phát triển mạnh thị 
trường trên địa bàn thành phố trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới.  

b. Mục tiêu cụ thể: 
- Về chỉ tiêu tăng trưởng: Tổng mức bán buôn, bán lẻ tăng bình quân lần 

lượt là 20%/năm; 17%/năm giai đoạn 2010 – 2020. Phấn đấu tăng tỷ trọng tổng 
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đối với hệ thống phân phối hiện đại và 
hệ thống phân phối truyền thống văn minh trong tổng mức bán lẻ và doanh thu 
dịch vụ trên địa bàn thành phố lên mức 20% vào năm 2010, 30% - 35% vào năm 
2015 và 50% vào năm 2020. 

- Hoàn thành cơ bản hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ đáp ứng tốt nhu 
cầu thị trường, đảm bảo cung cầu hàng hóa trên địa bàn thành phố. Tăng cường 

http://vbqppl4.moj.gov.vn/law/vi/2001_to_2010/2007/200702/200702150004/view
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công tác xã hội hóa để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại hiện đại 
(trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm mua sắm, khu thương mại - dịch vụ, cửa 
hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh, trung tâm logistics, tổng kho bán buôn…).  

- Đa dạng hóa các loại hình, phương thức kinh doanh thương mại hiện đại 
như: sàn giao dịch hàng hóa tập trung, trung tâm đấu giá, nhượng quyền kinh doanh, 
thương mại điện tử. Phát triển một số doanh nghiệp phân phối lớn, có tiềm năng, 
kinh doanh hàng hóa chuyên ngành hoặc tổng hợp, đủ sức cạnh tranh và điều kiện 
để hợp tác hiệu quả với các tập đoàn phân phối nước ngoài trong bối cảnh hội nhập. 

- Quan tâm, chú trọng công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Xây 
dựng văn minh hóa thương mại, văn hóa kinh doanh và nâng cao trách nhiệm đối 
với xã hội, đối với cộng đồng của các doanh nghiệp, thương nhân và hộ tiểu 
thương, hộ kinh doanh bán lẻ, góp phần thúc đẩy thương mại thành phố lên tầm 
cao mới. 

2. Định hướng phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng đến 2020: 

- Tận dụng lợi thế là trung tâm kinh tế lớn của miền Trung có cơ sở hạ tầng 
tương đối hoàn chỉnh gồm: cảng nước sâu, sân bay quốc tế, điểm cuối của tuyến 
hành lang kinh tế Đông Tây…tăng cường phát triển hệ thống mạng lưới bán buôn, 
doanh nghiệp bán buôn lớn nhằm phát luồng hàng hóa đến các tỉnh miền Trung- 
Tây nguyên nhằm tăng nhanh tỷ trọng bán buôn, phấn đấu đến năm 2020, cơ cấu 
bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố lần lượt là: 68%; 32%. (năm 2008: 61,6%; 
38,4%).  

- Phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, kết hợp hài hòa thương mại truyền 
thống với thương mại hiện đại. Định hướng phát triển hệ thống chợ bán buôn, bán 
lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2020 phát 
triển thêm 5 trung tâm thương mại và chợ chuyên phát luồng bán buôn, 1 tổng 
kho; Phát triển thêm 16 siêu thị, trung tâm thương mại bán lẻ và chuyên doanh 
hiện đại; Phát triển 3 trung tâm kho vận và trung chuyển; Xây dựng và hình thành 
thí điểm 3 chợ truyền thống văn minh; Nâng cấp 31 chợ và giải tỏa, di dời 25 chợ 
tạm, chợ cóc, chợ hẻm. Chú trọng và khuyến khích phát triển khoảng 20 các cửa 
hàng tiện lợi phục vụ tại các khu dân cư tập trung. Phát triển một số khu phố 
chuyên doanh trên địa bàn thành phố như: phố dịch vụ, phố thời trang, phố bán 
hàng lưu niệm... Dự kiến đến năm 2020 thành phố có 134 cửa hàng xăng dầu cố 
định và 22 tàu dầu và 300 cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng. 

- Thiết lập và phát triển hệ thống thu mua, hệ thống phân phối phù hợp với 
đặc điểm của từng thị trường ngành hàng.  

- Phát triển, đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực phân phối, tăng nhanh số lượng, đổi mới phương thức kinh doanh theo hướng 
chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển và quy luật lưu thông 
hàng hóa.  

- Phát triển hệ thống phân phối theo định hướng tập trung nguồn vốn từ xã 
hội hóa thông qua đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn 
lớn có khả năng về tài chính. 

- Liên kết với các trường đại học chuyên ngành, nguồn đào tạo từ nước 
ngoài chuẩn bị cho nguồn nhân lực phục vụ hệ thống phân phối.  

2. Các giải pháp phát triển mạng lưới bán buôn, mạng lưới bán lẻ của 
thành phố: 
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2.1. Các giải pháp và chính sách thu hút vốn đầu tư phát triển mạng 
lưới bán buôn, mạng lưới bán lẻ đến năm 2020 

- Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương thực hiện đầu tư xây dựng 
chợ Đầu mối Hòa cường giai đoạn 2 nhằm đưa chợ Đầu Mối Hòa Cường trở thành 
Trung tâm bán buôn, phát luồng hàng nông sản của Thành phố Đà Nẵng và của 
Khu vực miền Trung. 

- Xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm (sàn giao dịch) hàng thủy 
sản tại Thọ Quang. 

- Ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển kết cấu hạ tầng thương mại như hệ 
thống tổng kho bãi logistic, kho dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho xuất khẩu 
và hàng hóa nội địa thông qua việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ 
tầng, miễn giảm các loại thuế.  

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng một số dự án đầu tư xây dựng trung tâm 
thương mại lớn trên địa bàn. Khuyến khích doanh nghiệp phát triển mạng lưới 
bán lẻ cửa hàng tự chọn tại các khu vực nông thôn hoặc các siêu thị nhỏ (mini) tại 
các khu vực đông dân cư. 

2.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho dịch vụ bán buôn, dịch 
vụ bán lẻ của thành phố 

- Hỗ trợ công tác đào tạo cho các doanh nghiệp thương mại, phân phối phát 
triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. 

- Tăng cường đào tạo ngắn hạn, dài hạn, huấn luyện kỹ năng chuyên sâu 
cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, nhân viên doanh nghiệp; từng bước hiện đại hóa 
các khâu bán hàng, thanh toán, nghiệp vụ kho hàng… 

2.3. Giải pháp phát triển công nghệ cho dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán 
lẻ của thành phố 

- Chú trọng việc xây dựng và phát huy tốt cổng giao tiếp thương mại điện 
tử, tạo cơ hội cho DN quảng bá thông tin, hình ảnh, tìm kiếm và lựa chọn đối tác 
trong quá trình sản xuất kinh doanh; Hiện đại hóa đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin và và thương mại để đáp ứng được nhu cầu thực tế.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về thương mại điện 
tử cho cộng đồng doanh nghiệp, các ngành, các cấp, các hiệp hội ngành hàng và 
người tiêu dùng. 

- Hoàn thiện môi trường pháp lý và ban hành các cơ chế, chính sách thuận 
lợi, nhằm thu hút công nghệ tiên tiến và khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng 
thương mại điện tử.  

- Hỗ trợ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng triển khai ứng dụng công 
nghệ mới vào hoạt động ngân hàng và các loại hình dịch vụ ngân hàng, đặc biệt 
là dịch vụ thanh toán điện tử; xây dựng mạng kinh doanh điện tử cho một số ngành 
công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn của thành phố.  

- Xây dựng và phát triển mạng thông tin công cộng nhằm cung cấp dịch vụ 
cho các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ như thông tin về giá cả thị trường, 
cung cầu hàng hóa, thông tin về cơ chế chính sách, khoa học công nghệ, nguồn 
nhân lực…  

2.4. Các giải pháp phát triển chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng hàng hoá 
cho dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ của thành phố 

- Các doanh nghiệp cần liên kết lại, xây dựng các chuỗi cung ứng nội địa, 
hiện đại với tính chuyên nghiệp cao, nhanh chóng mở rộng thị phần bán lẻ.  
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- Công ty thương mại xây dựng các trung tâm logistics (dịch vụ hậu cần) 
hoặc liên kết cùng nhau xây dựng các trung tâm logistics để đặt hàng với nhà sản 
xuất và nhà nhập khẩu, tập trung dự trữ, phân loại, chỉnh lý, bao gói... phân phối 
cho mạng lưới bán lẻ của hệ thống.  

- Khuyến khích các doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ quy mô lớn mua, sáp 
nhập với với doanh nghiệp bán lẻ nhỏ để phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại đủ 
sức cạnh tranh trên thị trường, giảm chi phí, tạo kênh phân phối và nguồn hàng 
ổn định. Đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp tạo sức mạnh cạnh tranh trên 
thị trường.  

- Khuyến khích thành lập các hội, hiệp hội bán buôn, bán lẻ, chợ, siêu thị 
nhằm giúp các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội, 
tạo mối liên doanh, liên kết. 

- Để tăng năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp bán lẻ nên xây dựng chiến 
lược liên minh với các nhà sản xuất, người nuôi trồng để có giá sản phẩm tận gốc, 
không qua trung gian.  

- Tăng cường hợp tác và mở rộng liên kết với các địa phương trong khu 
vực và cả nước trên các lĩnh vực sản xuất, cung ứng và tiêu thụ hàng hóa. 

- Các doannh nghiệp như: dệt may, giày, thủy sản…cần phải mở rộng thị 
trường nội địa, cân bằng hơn giữa thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu.  

2.5. Giải pháp tăng cường công tác tổ chức và quản lý mạng lưới bán 
buôn, mạng lưới bán lẻ trên địa bàn thành phố 

- Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính để loại bỏ và đề xuất loại bỏ 
các loại giấy tờ, thủ tục không còn phù hợp; đơn giản hóa các thủ tục cấp giấy 
phép kinh doanh những mặt hàng kinh doanh có điều kiện; bảo đảm quyền tự chủ 
tối đa cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định pháp 
luật.  

- Thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch hóa cơ chế, chính sách 
theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.     

- Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, tăng cường công tác quản lý 
nhà nước đối với hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng bán 
buôn, bán lẻ, các đại lý, cửa hàng…bảo đảm hàng hóa lưu thông thông suốt và 
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng đã đăng ký và đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; ngăn chặn tình trạng đầu cơ, nâng giá, lũng đoạn 
thị trường. 

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý chuyên ngành của 
thành phố, UBND các quận huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm từng 
bước tổ chức cấu trúc lại mạng lưới hệ thống phân phối hàng hóa để ngăn chặn 
có hiệu quả tình trạng xảy ra các cơn sốt hàng, sốt giá như thời gian qua.  

2.6. Giải pháp phát triển nhu cầu sử dụng dịch vụ bán buôn, dịch vụ 
bán lẻ hiện đại của thành phố 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ phân phối của các cơ sở bán lẻ bằng cách 
mở rộng các điểm bán hàng, tổ chức các hội chợ - giới thiệu hàng hóa, các chương 
trình khuyến mãi và thưởng cho khách hàng; Tổ chức các đợt bán hàng lưu động, 
đưa hàng về phục vụ các cụm dân cư tập trung và các địa bàn vùng sâu, vùng xa 
nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy tiêu dùng trong nước. 
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- Các tổng công ty sản xuất, kinh doanh các mặt hàng vật tư phục vụ sản 
xuất (nhất là sắt thép, xi măng) cần bám sát các công trình, dự án thuộc diện kích 
cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh để đẩy mạnh việc cung ứng vật tư, hàng hóa.  

- Thực hiện mô hình các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ liên kết và hợp tác 
với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng để hình thành cơ chế tín dụng khuyến 
khích tiêu dùng cá nhân dưới nhiều hình thức khác nhau.  

- Tổ chức để các nhà sản xuất, nhà cung ứng hàng hóa và các nhà phân phối 
bán lẻ thỏa thuận, thống nhất với nhau cùng chia sẻ lợi ích, phân bổ hài hòa chuỗi 
giá trị hàng hóa từ sản xuất đến cửa hàng bán lẻ để điều chỉnh lại giá bán phù hợp 
góp phần kích thích nhu cầu mua sắm và tiêu dùng. 

- Các doanh nghiệp phân phối trong nước cần chú trọng nghiên cứu về văn 
hóa tập quán mua sắm, tiêu dùng và lối sống của người Việt Nam từ đó khai thác 
và phát huy triệt để, vừa kích thích tiêu dùng phát triển, vừa lôi cuốn khách hàng, 
mở rộng thị phần. 

2.7. Giải pháp bảo vệ môi trường đối với mạng lưới bán buôn, mạng 
lưới bán lẻ trên địa bàn thành phố 

Qui hoạch vị trí, địa điểm và lựa chọn thiết kế các công trình thương mại 
phù hợp với quy hoạch và tuân thủ các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành 
và vệ sinh môi trường; thực hiện các quy chế kiểm tra và các chế tài nghiêm khắc 
đối với các vi phạm.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Công Thương: 
- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành; UBND các quận, huyện liên quan 

triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng.  

- Phối hợp với các Sở ngành liên quan, UBND quận, huyện; tham mưu đề 
xuất UBND Thành phố xã hội hóa các dự án hạ tầng thương mại theo hướng văn 
minh hiện đại kết hợp với truyền thống văn minh trên địa bàn thành phố. 

- Đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 
phát triển hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, phối hợp với các sở ngành hỗ trợ doanh 
nghiệp triển khai nhanh các dự án đầu tư hạ tầng.  

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra và xử lý việc chấp hành pháp luật 
về thương mại của các doanh nghiệp. 

- Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, vướng mắc khó khăn của các doanh 
nghiệp để báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xử lý. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì và phối hợp với Sở Công Thương trình 
UBND Thành phố danh mục các dự án đầu tư và lựa chọn các doanh nghiệp đầu tư vào 
các dự án xây dựng hạ tầng thương mại. 

3. Sở Tài nguyên - Môi trường: Chủ trì và phối hợp với Sở Xây dựng, Viện 
Quy hoạch Xây dựng, Sở Công Thương giới thiệu địa điểm, vị trí, thông số quy hoạch 
các dự án xây hạ tầng thương mại, đồng thời hướng dẫn giải quyết các nội dung liên 
quan về Quy hoạch kiến trúc, quy trình xử lý chất thải để đảm bảo vệ sinh môi trường 
của các dự án theo quy định. 
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4. Sở Tài chính: phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho UBND Thành 
phố cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để đầu tư phát triển hệ thống phân 
phối trên địa bàn thành phố thông qua nguồn vốn Qũy đầu tư phát triển thành phố. 

5. Sở Nông nghiệp và PTNT:  Xây dựng cơ chế, chính sách và các giải pháp 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, 
vùng sản xuất trồng rau an toàn trên địa bàn thành phố theo hướng tập trung, số lượng 
lớn, với chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm để cung cấp cho hệ thống phân phối 
của thành phố. 

6. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng kiểm tra và quản lý chất lượng 
vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến, các chợ, Trung tâm thương mại, siêu 
thị. 

7. UBND các quận, huyện:  
- Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đã được Thành phố phê duyệt 

trên địa bàn quận, huyện; phối hợp triển khai kêu gọi đầu tư, tổ chức thực hiện các dự 
án kêu gọi đầu tư hạ tầng thương mại trên  địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà 
đầu tư thực hiện đúng tiến độ xây dựng các dự án. 

- Định kỳ hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Công 
Thương số liệu về hệ thống phân phối, bán buôn, bán lẻ và kết quả tổng hợp tình 
hình triển khai thực hiện quy hoạch trên địa bàn quận, huyện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công 

Thương, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên - Môi 
trường, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện 
Quy hoạch Xây dnựg; Chủ tịch UBND các quận, huyện  và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:    
- Như điều 4;    
- TV TU, TT, HĐND thành phố; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; 
- Lưu: VT-KTN (Hợi).  

 

                         KT.CHỦ TỊCH 
                                     PHÓ CHỦ TỊCH 

                          
                                               
 

                       Trần Phước Chính 
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