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NGHỊ QUYẾT
Về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020
và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004 - 2011, KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết 33/BCT ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Bộ Chính trị
về việc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng thời kỳ công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của
Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính
phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của
thành phố Đà Nẵng đã được Chính phủ phê duyệt;
Căn cứ Định hướng phát triển không gian đô thị đến năm 2025 của thành
phố Đà Nẵng;
Căn cứ Chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia phân bổ cho thành phố Đà Nẵng;
Sau khi nghe Tờ trình số 7218 /TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010
của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị xét duyệt quy hoạch sử dụng đất
thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của thành phố
Đà Nẵng,
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QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua phương án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011
- 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của thành phố Đà Nẵng theo
Tờ trình số 7218 /TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố
Đà Nẵng.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết này sau khi có quyết định phê duyệt của Chính phủ. Hàng năm phải có báo
cáo kết quả thực hiện việc sử dụng đất đó trước Hội đồng nhân dân thành phố.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII,
nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 02.tháng 12 năm 2010./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ
Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê
chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Sau khi nghe Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán
chi ngân sách địa phương năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ
trình số 7259 /TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh
tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng năm 2009.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 14.231.236 triệu đồng (Mười bốn
nghìn hai trăm ba mươi mốt tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu đồng), được phân chia cho
các cấp ngân sách như sau:
1. Tổng thu ngân sách trung ương là 2.935.302 triệu đồng (Hai nghìn chín trăm
ba mươi lăm tỷ, ba trăm lẻ hai triệu đồng).
2. Tổng thu ngân sách địa phương là 11.295.934 triệu đồng (Mười một nghìn hai
trăm chín mươi lăm tỷ, chín trăm ba mươi bốn triệu đồng), gồm:
a) Ngân sách thành phố
: 9.872.846 triệu đồng.
Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là: 316.863 triệu đồng.
b) Ngân sách quận, huyện
: 1.224.156 triệu đồng.
c) Ngân sách phường, xã
: 198.932 triệu đồng.
Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng
năm 2009.
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Tổng chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2009 là 10.475.655
triệu đồng (Mười nghìn bốn trăm bảy mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu đồng),
gồm:
1. Ngân sách thành phố
: 9.133.065 triệu đồng.
Trong đó: Chi chuyển nguồn sang năm 2010 là 3.598.795 triệu đồng, gồm: chi
chuyển nguồn các khoản trong cân đối ngân sách là 3.531.652 triệu đồng, chi chuyển
nguồn các khoản để lại chi quản lý qua ngân sách là 67.143 triệu đồng.
2. Ngân sách quận, huyện
: 1.156.228 triệu đồng.
3. Ngân sách phường, xã
: 186.362 triệu đồng.
Điều 3. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2009.
1. Kết dư ngân sách địa phương năm 2009 : 820.279 triệu đồng.
a) Kết dư ngân sách thành phố
: 739.781 triệu đồng.
- Kết dư cân đối ngân sách
: 729.439 triệu đồng;
Trong đó: kinh phí chuyển vào thu ngân sách năm 2010 để tiếp tục thực hiện
nhiệm vụ và theo dõi thu hồi ngân sách là 278.983 triệu đồng.
- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 10.342 triệu đồng.
b) Kết dư ngân sách quận, huyện
: 67.928 triệu đồng.
- Kết dư cân đối ngân sách
: 64.730 triệu đồng;
- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 3.198 triệu đồng.
c) Kết dư ngân sách phường, xã
: 12.570 triệu đồng.
- Kết dư cân đối ngân sách
: 11.957 triệu đồng;
- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 613 triệu đồng.
2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2009.
a) Kết dư ngân sách thành phố:
- Kết dư cân đối ngân sách thành phố (sau khi trừ kinh phí chuyển vào thu ngân
sách năm 2010 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ) được trích năm mươi phần trăm (50%)
chuyển vào Quỹ Dự trữ tài chính với số tiền là 225.228 triệu đồng; Số còn lại 225.228
triệu đồng chuyển vào thu ngân sách thành phố năm 2010.
- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách là 10.342 triệu đồng chuyển
vào thu để lại quản lý chi qua ngân sách thành phố năm 2010.
b) Kết dư ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã: kết chuyển một trăm
phần trăm (100%) vào thu ngân sách năm 2010 tương ứng với mỗi cấp ngân sách.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004
- 2011, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2010./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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NGHỊ QUYẾT
Về việc quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,
KHOÁ VII, NHIỆM KỲ 2004 - 2011, KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm
2002 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ
quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện quy định pháp luật về phí, lệ phí,
chính sách huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của
Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
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Căn cứ Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Sau khi nghe Tờ trình số 7260/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Uỷ
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố khoá
VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 17 xem xét quy định, điều chỉnh một số loại
phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân
sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân
thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất nội dung Tờ trình số 7260/TTr-UBND ngày 17 tháng 11
năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị Hội đồng nhân dân
thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 17 xem xét quy định, điều chỉnh
một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:
1. Quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2. Điều chỉnh mức thu phí vệ sinh.
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về mức thu, chế
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với từng loại phí, lệ phí đã được Hội đồng nhân
dân thành phố thông qua tại Điều 1, Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004
- 2011, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2010./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:101/2010/NQ-HĐND
12 năm 2010

Đà Nẵng, ngày 02 tháng

NGHỊ QUYẾT
Về biên chế năm 2011 của thành phố Đà Nẵng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII,
NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ
về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;
Sau khi nghe Tờ trình số 7211/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Ủy
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch biên chế năm 2011 của thành phố Đà
Nẵng, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân
dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Tờ trình số 7211 /TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trình tại kỳ họp về kế hoạch biên chế năm
2011 của thành phố, cụ thể như sau:
- Thông qua tổng biên chế hành chính là 2.498 người
- Quyết định tổng biên chế sự nghiệp là 17.936 người
- Quyết định số lao động hợp đồng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực cho
các đơn vị thuộc thành phố là 300 người.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng:
1. Hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định về tổng biên chế hành
chính năm 2011 theo đúng quy định;
2. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này về tổng biên chế sự nghiệp và
phân bổ biên chế hành chính năm 2011 cho các cơ quan, địa phương trực thuộc thành
phố. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII nhiệm kỳ 20042011, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2010./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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CÔNG BÁO/Số 13 + 14 + 15/Ngày 30-12-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số:102/2010/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
Về Chương trình giám sát năm 2011
của Hội đồng nhân dân thành phố
---------------------------HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ VII,
NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Sau khi nghe Tờ trình số 2991/TTr-HĐND, ngày 22 tháng 11 năm 2010 của
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2011 của
Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến tham gia của các vị đại biểu Hội đồng nhân
dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân
thành phố do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trình tại kỳ họp.
Điều 2. Trên cơ sở Chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân
thành phố và căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực
Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố chủ động xây dựng,
quyết định và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát năm của mình, có kế
hoạch chi tiết cho từng quý, tháng để thuận lợi cho việc triển khai.
Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị
quyết về Chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố; chỉ đạo,
điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố,
các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; tổng hợp, báo cáo kết quả
hoạt động giám sát cho Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp giữa năm và cuối n
ăm theo quy định.
Điều 4. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ Chương trình giám sát n
ăm 2011 của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội
đồng nhân dân thành phố để lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, báo cáo kết quả giám
sát cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.
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Điều 5. Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố các Tổ đ
ại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong hoạt động giám sát; báo cáo
và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu
của cơ quan tiến hành giám sát; thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện
với các cơ quan tiến hành giám sát.
Điều 6. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá
VII, nhiệm kỳ 2004-2011 thông qua tại kỳ họp thứ 17 ngày 03 tháng 12 năm 2010./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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CÔNG BÁO/Số 13 + 14 + 15/Ngày 30-12-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 103 /2010/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015
____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII
NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 7219/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010
của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 20112015 thành phố Đà Nẵng, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân và ý
kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản thống nhất Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 thành phố Đà Nẵng được nêu trong báo cáo của Ủy
ban nhân dân thành phố với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
1. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng bình quân 13,5 - 14,5%/năm. Trong đó,
dịch vụ tăng 16 - 17%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 8,5 - 9,5%/năm, nông nghiệp
tăng 1,5 - 2,5%/năm.
2. GDP bình quân đầu người đạt 3.200 USD.
3. Cơ cấu GDP năm 2015: Dịch vụ: 54,2% - Công nghiệp, Xây dựng: 43,8% Nông nghiệp: 2,0%.
4. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 17 - 18%/năm.
5. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 12 - 13%/năm,
trong đó công nghiệp tăng 11,5 - 12,5%/năm; xây dựng tăng 13 - 14%/năm.
6. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 3 - 4%/năm.
7. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16 - 17%/năm.
8.Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 11,5 - 12,5%/năm; tổng chi ngân sách địa
phương tăng 10 - 11%/năm.
9. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 15 - 16%/năm.
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10. Giảm tỷ suất sinh 0,3%o/năm.
11. Giải quyết việc làm bình quân cho 3,2 - 3,4 vạn lao động/năm.
12. Đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55%.
13. Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới của thành phố) còn 0%.
14. 100% dân số nội thành và 95% dân số nông thôn được cấp nước sạch.
15. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đạt 100%.
16. Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% kế hoạch, với chất lượng bảo đảm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành, các cấp theo chức năng của mình tổ
chức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân các xã tăng cường kiểm tra,
đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên của
Mặt trận và các tổ chức xã hội khác giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân thực
hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong toàn thành
phố phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng phấn đấu
thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong 5 năm 2011-2015.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 20042011, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2010./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số:104 /2010/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia
các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương và định mức
phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định
ngân sách mới theo Luật Ngân sách nhà nước
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân
ngân sách nhà nước năm 2011;
Sau khi nghe Tờ trình số 7258/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Ủy
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm
vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách
địa phương và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm
đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo Luật Ngân sách nhà nước; Báo cáo thẩm tra
của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và ý kiến của các
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất nội dung Phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và
định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn
định ngân sách mới theo Luật Ngân sách nhà nước và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia
các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương theo Tờ trình số 7258/TTrUBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố về việc đề nghị quyết định
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân
chia giữa các cấp ngân sách địa phương và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách
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địa phương năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo Luật Ngân sách
nhà nước.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định và tổ chức thực
hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố kiểm
tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 20042011, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2010./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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CÔNG BÁO/Số 13 + 14 + 15/Ngày 30-12-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:105/2010/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ năm 2011
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VII NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND thành phố, các cơ quan hữu quan, thông
báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, báo cáo thẩm tra của các
Ban của HĐND và ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. HĐND thành phố cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện
nhiệm vụ năm 2010, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã
hội năm 2011 được nêu trong báo cáo của UBND thành phố, của các cơ quan hữu quan
và thẩm tra của các Ban của HĐND thành phố; đồng thời nhấn mạnh đến một số vấn đề
sau đây:
I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
Thành phố Đà Nẵng bước vào triển khai thực hiện kế hoạch năm 2010 trong điều
kiện kinh tế thế giới đang dần phục hồi đã tác động tích cực đến việc ổn định và duy
trì tốc độ tăng trưởng. Quán triệt sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, UBND thành
phố đã kịp thời ban hành Quyết định số 3531/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị
quyết số 18/NQ-CP về những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô và tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo các cấp, ngành, doanh nghiệp và cán bộ, nhân dân thành phố nỗ lực phấn đấu
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất
kinh doanh trên địa bàn tiếp tục phục hồi và chuyển biến tốt, đạt tốc độ tăng trưởng kinh
tế khá, với tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước tăng 12,6% so với năm 2009, đảm bảo yêu
cầu cơ bản về an sinh xã hội, quốc phòng an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an
toàn xã hội. Đạt được kết quả trên là sự chỉ đạo sâu sát của Thành uỷ, sự nỗ lực Uỷ ban
nhân dân thành phố, của các ngành, các cấp, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự tham
gia của Mặt trận, các đoàn thể và của nhân dân thành phố.
Tuy nhiên, kinh tế thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, giá cả
biến động ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống. Tai nạn giao thông tăng,
tội phạm diễn biến phức tạp, giải toả, đền bù và tái định cư còn bất cập, một số điểm ô
nhiễm môi trường chậm khắc phục, cải cách hành chính có nơi còn chậm, dịch sốt xuất
huyết bùng phát.
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II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2011
1. Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị theo
hướng hiện đại và đồng bộ, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm. Tiếp tục lấy
năm 2011 là “Năm Giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư và an sinh xã hội”; chú trọng đầu
tư và phát triển dịch vụ, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ công nghiệp - nông nghiệp. Tập trung tranh thủ và thu hút mọi nguồn lực để đầu tư nhằm
tăng tốc phát triển thành phố. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và kinh tế đối
ngoại. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, tập trung qui hoạch và phát triển
nguồn nhân lực. Duy trì thành quả đạt được, đẩy mạnh thực hiện các chương trình an
sinh xã hội và giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc: Chương trình “Thành phố 5
không”, “thành phố 3 có”, thực hiện Chỉ thị số 24 của Thành ủy, ngăn chặn và xử lý ô
nhiễm môi trường. Nâng cao hiệu lực bộ máy tổ chức và điều hành của chính quyền các
cấp. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, góp phần
hoàn thành mục tiêu phát triển của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 2015.
2. Những chỉ tiêu chủ yếu
(1) Tổng sản phẩm nội địa (GDP, giá SS 1994) tăng 13,5-14,5% so với ước thực
hiện 2010, trong đó:
Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ tăng 16-17%, công nghiệp - xây dựng tăng 910%, nông nghiệp tăng 1,6-2,6%; Cơ cấu kinh tế: dịch vụ 51,2%; công nghiệp - xây
dựng 46,0%; nông nghiệp 2,8%;
(2) Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 17-18%;
(3) Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 13,2-14,2%, trong đó công
nghiệp tăng 13-14%;
(4) Giá trị sản xuất thủy sản - nông - lâm tăng 3,2-4,2%;
(5) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16-17%, trong đó xuất khẩu
hàng hóa tăng 15-16%;
(6) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến 12.515,655 tỷ đồng; tổng
chi ngân sách địa phương dự kiến 9.799,721 tỷ đồng;
(7) Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 19.860 tỷ đồng, tăng 16-17%;
(8) Tỷ lệ giảm sinh đạt 0,3%o;
(9) Tạo việc làm mới cho 3,3 vạn lao động, tăng 2,5%;
(10) Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5,87% (chuẩn mới thành phố);
(11) Phấn đấu tỷ lệ công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.
III. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ, thường xuyên, nâng cao
chất lượng dự báo, điều hành để chủ động quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ
quan có thẩm quyền quyết định kịp thời những chủ trương và biện pháp thích ứng với
tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thành phố.
2. Thúc đẩy phát triển nhanh các ngành dịch vụ thành phố có lợi thế đi đôi với nâng
cao chất lượng và khả năng cạnh tranh, từng bước nâng cao tỷ trọng trong cơ cấu GDP,
tăng cường xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ.
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Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật thương mại theo hướng văn
minh, hiện đại, tập trung phát triển một số Trung tâm thương mại chủ yếu và mở rộng,
phát triển đa dạng các hệ thống phân phối hàng hoá như: siêu thị, cửa hàng tự chọn và
từng bước tiếp cận thương mại điện tử, thanh toán bằng thẻ tín dụng. Từng bước triển
khai thực hiện các dự án Phức hợp thương mại tại sân vận động Chi Lăng. Tiếp tục tổ
chức thực hiện hiệu quả các Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam”, “Đưa hàng về nông thôn”…
Tiếp tục xây dựng đô thị du lịch ven biển hiện đại, phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn. Tổ chức tốt Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2011, các hoạt
động du lịch hè 2011... và phối hợp khai thác chuỗi di sản thiên nhiên, văn hoá thế giới
của miền Trung - Tây Nguyên. Phát triển các hoạt động du lịch trên sông Hàn; hình
thành thêm các sản phẩm, tour tuyến mới đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ theo
tiêu chuẩn quốc tế. Đầu tư và đưa vào hoạt động các dự án ở các khu ven biển Liên
Chiểu - Thuận Phước, Sơn Trà- Điện Ngọc; Quần thể khu du lịch Bà Nà- Suối Mơ,
Bán đảo Sơn Trà, Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân; Khu đô thị Đa Phước, các dự án:
Khu phức hợp tứ giác Hùng Vương- Ngô Gia Tự - Lê Duẩn - Triệu Nữ Vương, Khu
Du lịch Làng Vân, Nam Ô...
Đẩy mạnh triển khai xây dựng các công trình phục vụ văn hóa-xã hội như: Khu
liên hợp thể thao Hòa Xuân, rạp Xiếc quốc gia 3, Thư viện Tổng hợp Đà Nẵng.
3. Tập trung phát triển công nghiệp, thuỷ sản - nông - lâm, kinh tế biển để tạo ra
nhiều sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, tạo tiền đề trong việc thực hiện kế hoạch 5
năm 2011-2015.
Ưu tiên đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, chỉ đạo Điện lực Đà Nẵng duy trì
cung cấp điện ổn định cho sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, nhất là trong
mùa nắng nóng, thiếu điện.
Tập trung kêu gọi đầu tư để phát triển các khu công nghiệp hiện có, đồng thời
triển khai xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghệ cao (1.010
ha) tại Hòa Liên và Khu Công nghệ thông tin tập trung (131 ha) tại Hòa Liên theo
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Đầu tư công nghiệp chế biến hải sản phục vụ xuất khẩu; phát triển các ngành
công nghiệp dịch vụ cảng và vận tải biển; các loại hình công nghiệp gắn với hệ thống
cảng. Phát huy lợi thế, tiềm năng kinh tế biển trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, tạo
tiền đề để xây dựng Đà Nẵng trở thành một trung tâm hậu cần nghề cá, phát triển các
lĩnh vực liên quan đến biển của vùng; là một trong ba trung tâm kinh tế biển lớn của cả
nước. Nghiên cứu các giải pháp phòng chống thiên tai, thảm họa, biến đổi khí hậu có
hiệu quả.
Tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hàng hóa phục vụ đô thị,
đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, các mô hình sản xuất nông nghiệp, kinh tế trang trại. Quy hoạch xác định
vành đai xanh, xây dựng các vùng rau an toàn, vùng hoa, cây cảnh. Tập trung công tác
phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không để tái phát cúm gia cầm, lở mồm
long móng và chống dịch bệnh “tai xanh ở lợn”.
Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng và hỗ
trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư trồng rừng. Chú trọng trồng rừng
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phòng hộ, cảnh quan môi trường khu vực: Bà Nà, Sơn Trà, Hải Vân, Phước Tường
nhằm phục vụ phát triển du lịch sinh thái của thành phố. Trồng rừng phòng hộ phi lao
ven biển bảo vệ các tuyến kè, chống cát bay.
4. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đi đôi với tăng cao tỷ trọng
vốn thực hiện; nâng cao hiệu quả của hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại. Khai thác
các nguồn tài trợ của các tổ chức tín dụng quốc tế để tạo nguồn cho Quỹ Đầu tư phát
triển của thành phố.
Thực hiện cơ chế thông thoáng, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách ưu đãi
đầu tư; tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, mở rộng quan hệ hợp tác quốc
tế để thu hút và huy động các nguồn vốn FDI. Quy định thời gian triển khai và kiên
quyết thu hồi các dự án đầu tư nước ngoài đã được cấp phép đầu tư không triển khai thực
hiện theo đúng cam kết và quy định để phục vụ cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu đầu
tư vào thành phố. Tranh thủ một số dự án cơ sở hạ tâng ưu tiên do Ngân hàng Thế giới
tài trợ như: Giai đoạn 2 Dự án thoát nước, đường và cầu mới Nguyễn Tri Phương; hệ
thông thông tin tín hiệu giao thông (vốn ODA của Chính phủ Tây ban Nha); Dự án
Nhà máy nước Hòa Liên của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Dự án trang thiết
bị y tế.
Đẩy mạnh giải ngân, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia,
vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn Trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn tín dụng đầu tư
phát triển của Nhà nước, nhất là nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho kiên cố hóa
trường lớp học, nhà công vụ giáo viên và các dự án bệnh viện tuyến huyện.
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình, dự án quan trọng
hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2011, công trình phục vụ tái định cư, phát triển
kinh tế - xã hội thành phố. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù,
bàn giao đất để triển khai dự án và công tác bố trí tái định cư. Thực hiện tốt công tác
giám sát thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát.
Tập trung triển khai xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng
điểm như: Trung tâm Hành chính thành phố, cầu Rồng, cầu mới Nguyễn Văn Trỗi,
đường Nguyễn Văn Linh nối dài; các khu đô thị: Tây Bắc, Đa Phước, Vịnh Mân Quang,
Tuyên Sơn; khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, dự án quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà
- Suối Mơ; triển khai xây dựng mới tuyến đường vành đai qua Hòa Xuân Hòa Quý, hệ
thống giao thông công cộng, cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước
thải...Tranh thủ một số Dự án của Trung ương trên địa bàn thành phố như: Nhà ga quốc
tế Sân bay Đà Nẵng, đường cao tốc Đà Nẵng – Dung Quất...
5. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đảm bảo vừa khuyến khích phát triển
sản xuất kinh doanh, thực hiện các cam kết quốc tế về thuế, đồng thời chống thất thu,
trốn lậu thuế. Thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân
sách, tiết kiệm chi thường xuyên, có kế hoạch dự phòng ngân sách; bố trí kế hoạch vốn
cho các dự án, công trình đã đảm bảo thủ tục, điều kiện thực hiện, đảm bảo tính tập
trung, trọng điểm và sử dụng có hiệu quả.
6. Triển khai thực hiện các biện pháp đồng bộ để phát triển nguồn nhân lực, nhất
là nguồn nhân lực có chất lượng để thu hút mạnh các dự án đầu tư có trình độ công nghệ
cao, giá trị gia tăng lớn. Xây dựng chuẩn hóa sự nghiệp giáo dục so với các thành phố
lớn của cả nước. Hướng đến việc đào tạo theo mô hình đón đầu dự án, phục vụ trực tiếp
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nhu cầu nhân lực các dự án, tạo điều kiện để các dự án đặt hàng nhu cầu đào tạo.
Nâng cấp, mở rộng các cơ sở y tế, đưa vào hoạt động Trung tâm Sản - Nhi thành
phố; duy trì tỷ lệ 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; tiếp tục xây dựng cơ sở vật
chất, kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu, đảm bảo tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động các
trung tâm khám chữa bệnh và dịch vụ y tế chất lượng cao với tiêu chuẩn quốc tế. Quản lý
chặt chẽ các hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, thị trường thuốc chữa bệnh; bảo đảm vệ
sinh an toàn thực phẩm; tăng cường các biện pháp để phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh;
phòng, chống nghiện ma túy, nhiễm HIV... Tổ chức tốt việc quản lý, cai nghiện và điều
trị cho các đối tượng nghiện ma túy nhiễm HIV, đã chuyển sang giai đoạn AIDS, tại
Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06.
Tiếp tục lồng ghép công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an
sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội khác với việc duy trì thực hiện các mục tiêu của chương
trình “thành phố 5 không” và đẩy mạnh chương trình “thành phố 3 có”. Quan tâm đến
bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhất là những gia đình chính sách, vùng xa, vùng di
dời giải tỏa...
Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu tái định cư, thực hiện tốt công tác bố
trí tái định cư, hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ nghèo và sửa chữa nhà ở cho đối tượng
chính sách khó khăn, đảm bảo thực hiện mục tiêu “có nhà ở”. Khuyến khích, hỗ trợ
doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp, đẩy mạnh
triển khai chương trình 7.000 căn hộ chung cư cho người có thu nhập thấp và xây dựng
nhà ở cho sinh viên từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.
Các tổ chức, cá nhân được UBND thành phố chuyển quyền sử dụng đất (kể cả
các hộ thuộc diện giải tỏa, bố trí đất tái định cư) đã nộp đủ tiền sử dụng đất theo quy
định nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất, giao
UBND thành phố giải quyết thủ tục cho chuyển đổi tên.
Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng Đề án “có nếp sống văn hóa - văn
minh đô thị” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây
dựng xã, phường trong sạch, vững mạnh, giảm các tệ nạn xã hội. Tiếp tục triển khai
thực hiện Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án đổi mới công tác
tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố
đến năm 2015 và Đề án “Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội
phạm trong lứa tuổi vị thành niên”.
7. Tích cực triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi
trường”; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội
trong việc bảo vệ môi trường. Tích cực phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm và cải thiện chất
lượng môi trường tại các khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch; cải tạo và xử lý ô
nhiễm môi trường trên các sông, hồ, ven biển.
8. Tiếp tục thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức HĐND quận, huyện,
phường; rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị hành chính, đánh giá,
rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch
cấp quận, phường. Đổi mới cơ chế sắp xếp và bổ nhiệm nhân sự theo hướng nâng cao
vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Quy định mới về phân cấp quản lý tổ chức,
bộ máy và quản lý công chức, viên chức; Quy định về thi tuyển chức danh lãnh đạo;
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thực hiện đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ công chức. Chuyển dần các hoạt động sự
nghiệp sang cơ chế có thu tự trang trải hoặc từng bước tiến hành xã hội hóa để các
thành phần kinh tế khác tham gia.
Tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính, trọng tâm là
nâng cao chất lượng cải cách, thường xuyên rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính
theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và thực hiện các hoạt động hậu kiểm; thực
hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, niêm yết công khai quy chế, quy trình và các
thủ tục hành chính rõ ràng, cụ thể.
Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống quan liêu, tham
nhũng. Triển khai thực hiện “Đề án đổi mới công tác tiếp dân” trên địa bàn thành phố;
gắn công tác tiếp dân với giải quyết khiếu nại tố cáo.
9. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết TW 8 (khoá IX) về “Chiến
lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức,
nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ
quốc phòng. Tổ chức tốt hoạt động hiệu quả Lực lượng chống cướp giật trên địa bàn,
đảm bảo kiềm chế các loại tội phạm, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, cướp giật,
trộm cắp tài sản. Thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật
Giao thông, không để xảy ra ùn tắc và kiềm chế tai nạn, giữ gìn trật tự an toàn giao thông
đô thị.
IV. Những kết luận tại các phiên thảo luận và chất vấn
1. Tăng cường chỉ đạo chống gian lận thương mại và đầu cơ tăng giá, đặc biệt lưu
ý các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, thuốc chữa bệnh.
2. Rút Giấy phép kinh doanh các trường hợp vi phạm sau đây: Gian lận thương
mại khi bán xăng không đủ số lượng; đối với các đại lý internet và các điểm truy cập
internet công cộng khác ( như cà phê internet...) vi phạm lần thứ 2 về việc cho trẻ em
dưới 14 tuổi không có người lớn bảo lãnh và học sinh phổ thông ( trên 14 tuổi) trong giờ
học vào truy cập internet và trò chơi trực tuyến thì các cơ quan chức năng thu hồi Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet
cắt đường truyền vĩnh viễn.
3. Tịch thu bằng lái và giam xe 6 tháng đối với các chủ phương tiện đổ phế thải
xây dựng ( giá hạ, xà bần) không đúng quy định.
4. Thực hiện phân làn giao thông trên một số tuyến đường và mở rộng phạm vi
hoạt động của xe buýt, tăng cường hệ thống giao thông công cộng tiến tới giảm bớt sử
dụng phương tiện giao thông cá nhân.
5. Xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại các nhà máy thép; có phương
án di dời Nhà máy xi măng Hải Vân và Nhà máy thuốc lá.
6. Bảo đảm trật tự văn minh đô thị, không để chó thả rong, không chăn nuôi gia
súc.
7. Nghiêm cấm buôn bán căn hộ chung cư do Nhà nước cho thuê hoặc bán cho
các hộ nghèo, đối tượng thu nhập thấp nhằm trục lợi.
8. Từ nay trở đi, các hộ dân trong các dự án chậm thực hiện đuợc xây nhà cấp 4,
được tách thửa sau khi chính quyền và cơ quan chức năng kiểm tra và cho phép.
9. Tập trung quản lý các đối tượng buôn bán ma tuý bị nhiễm HIV và nghiện vào
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giáo dục, điều trị tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06.
10. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, tất cả các công sở, bệnh viện không
thu tiền giữ xe đạp, xe gắn máy.
V. Thông qua các Tờ trình và các Báo cáo của UBND thành phố
1. Thông qua Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2010 của UBND
thành phố về tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 và kế hoạch
cân đối vốn xây dựng cơ bản năm 2011; Báo cáo số 169/BC-UBND ngày15 tháng 11
năm 2010 của UBND thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2010
và Kế hoạch sử dụng đất năm 2011; Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 16 tháng 11 năm
2010 của UBND thành phố về kết quả thực hiện Đề án phát triển cây xanh đô thị của
thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND của HĐND thành phố.
2. Thông qua Tờ trình số 7223/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của
UBND thành phố về Dự án mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020;
Tờ trình số 7257/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố về
phương án giá đất ban hành từ ngày 01/01/2011; Tờ trình số 7445/TTr-UBND ngày 24
tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ
không đủ tuổi tái cử cấp uỷ quận, huyện (tương đương) và phường, xã nhiệm kỳ 20102015 có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
UBND thành phố, các ngành, các cấp theo chức năng của mình tổ chức thực hiện đạt
hiệu quả cao Nghị quyết của HĐND.
Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, các vị đại biểu HĐND thành phố
tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên
của Mặt trận giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết
của HĐND.
HĐND thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong toàn thành phố phát
huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng phấn đấu thực
hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2010.
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ
họp thứ 17 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2010./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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NGHỊ QUYẾT
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách
thành phố Đà Nẵng năm 2011
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ
Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê
chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Sau khi nghe Tờ trình số 7256/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Ủy
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2010;
phương án xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân
sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2011; Báo cáo thẩm
tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và ý kiến của
các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Về dự toán thu ngân sách
1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2011 là
12.515.655 triệu đồng (Mười hai nghìn năm trăm mười lăm tỷ sáu trăm năm mươi lăm
triệu đồng); trong đó:
a) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

: 2.600.000 triệu đồng;

b) Thu nội địa

: 8.610.500 triệu đồng;

c) Thu vay theo Khoản 3, Điều 8, Luật NSNN

: 800.000 triệu đồng;
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d) Thu để lại chi quản lý qua Ngân sách nhà nước : 505.155 triệu đồng.
2. Dự toán thu ngân sách địa phương (kể cả thu trung ương bổ sung có mục tiêu
và thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương) là 9.799.721 triệu đồng (Chín
nghìn bảy trăm chín mươi chín tỷ bảy trăm hai mươi mốt triệu đồng). Chia ra:
a) Ngân sách thành phố

: 8.563.581 triệu đồng.

b) Ngân sách quận, huyện và phường, xã

: 1.236.140 triệu đồng.

Điều 2. Về dự toán chi ngân sách
1. Thống nhất chủ trương:
Sử dụng 100.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong dự toán thu nội
địa ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2011 nêu ở điểm b, khoản
1, điều 1 Nghị quyết này để phân bổ cho hoạt động phục vụ khai thác quỹ đất và các
nhiệm vụ theo quy định.
Mức chi cho hoạt động phục vụ khai thác quỹ đất tối đa không vượt quá 2% (hai
phần trăm) trên tổng số thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ
như: công tác khai thác đất để giao đất, hỗ trợ các đơn vị liên quan tham gia phối hợp
thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch thu tiền khai thác quỹ đất hàng năm theo tinh
thần Công văn số 14120/BTC-QLCS ngày 24 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính.
2. Thống nhất phương án cân đối và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương
năm 2011 (chưa kể kinh phí trung ương bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu
quốc gia) là: 9.799.721 triệu đồng (Chín nghìn bảy trăm chín mươi chín tỷ bảy trăm hai
mươi mốt triệu đồng). Gồm:
a) Chi ngân sách thành phố

: 8.563.581 triệu đồng.

Phân theo lĩnh vực:
- Chi đầu tư phát triển

: 5.587.500 triệu đồng.

- Chi thường xuyên

: 1.639.729 triệu đồng.

Trong đó:
+ Chi sự nghiêp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

: 312.455 triệu đồng.
: 22.590 triệu đồng.

- Nguồn chi thực hiện cải cách tiền lương

: 315.000 triệu đồng.

- Chi thực hiện các mục tiêu trung ương bổ sung

:

7.320 triệu đồng.

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

:

20.000 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách

: 302.050 triệu đồng.

- Chi bổ sung ngân sách quận, huyện

: 262.306 triệu đồng.
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- Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 429.675 triệu đ
ồng. Trong đó, chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung thư
là: 80.000 triệu đồng.
b) Chi ngân sách quận, huyện và phường, xã
: 1.236.140 triệu đồng.
Trong đó:
+ Chi sự nghiêp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
: 528.422 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
:
1.100 triệu đồng.
+ Dự phòng ngân sách quận, huyện và phường, xã: 32.537 triệu đồng.
Điều 3. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ Nghị quyết này tiến hành
giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2011 cho từng
ngành; từng quận, huyện để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách
nhà nước.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004
- 2011, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2010./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

_________________________

_____________________________________________

Số:107/2010/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
Đặt tên một số đường và công trình công cộng
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
______________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII,
NHIỆM KỲ 2004 - 2011, KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ
ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-VHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn
hoá - Thông tin Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường,
phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày
11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;
Sau khi nghe Tờ trình số 7220/Tr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 về việc
thông qua Đề án đặt tên đường và một số công trình công cộng tại thành phố Đà Nẵng,
và Tờ trình số 7592/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2010 về việc đề nghị đặt tên
một số công trình thể thao tại thành phố Đà Nẵng của Ủy ban nhân dân thành phố, báo
cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng
nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Đặt tên cho một số đường của thành phố như sau.
A. QUẬN CẨM LỆ:
I. Khu dân cư Nguyễn Huy Tưởng 1, 2, 3 và Khu dân cư Hòa Phát 1, 2, 3,
4, 5 (quận Cẩm Lệ và Liên Chiểu): có 29 đường.
1. Đoạn đường từ đường Tôn Đức Thắng, đến giáp đường Tú Mỡ, chiều dài
540m, đặt tên là Nguyễn Văn Tạo.
2. Đoạn đường từ đường Nhơn Hòa 2, đến giáp đường Nguyễn Đình Tứ, chiều
dài 350m, đặt tên là Ngô Thế Lân.
3. Đoạn đường từ đường Tú Mỡ, đến giáp khu dân cư đang thi công, chiều dài
710m, đặt tên là Đinh Liệt.
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4. Đoạn đường từ đường 28,5m trước Bến xe Trung tâm, đến giáp khu dân cư
đang thi công, chiều dài 1.110m, đặt tên là Lê Thạch.
5. Đoạn đường từ đường Đàm Văn Lễ, đến giáp đường Nhơn Hòa 3, chiều dài
500m, đặt tên là Nguyễn Quyền.
6. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Nguyễn Đình Tứ,
chiều dài 740m, đặt tên là Hoàng Tăng Bí.
7. Đoạn đường từ đường Hòa Nam 1, đến giáp đường Hòa Nam 5, chiều dài
380m, đặt tên là Đặng Như Mai.
8. Đoạn đường từ đường Nguyễn Công Hoan, đến giáp đường Nguyễn Huy
Tưởng, chiều dài 620m, đặt tên là Tú Mỡ.
9. Đoạn đường từ đường Nguyễn Công Hoan, đến giáp đường Hòa Nam 6, chiều
dài 530m, đặt tên là Lê Vĩnh Khanh.
10. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường Nguyễn Công Hoan và đường Nguyễn
Đình Tứ, đến giáp đường Nguyễn Huy Tưởng, chiều dài 620m, đặt tiếp tên là Nguyễn
Đình Tứ.
11. Đoạn đường từ đường Lê Thạch, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều
dài 220m, đặt tên là Đàm Văn Lễ.
12. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường Nguyễn Đình Tứ và đường Đoàn Hữu
Trung, đến giáp Khu dân cư Tây Trường Chinh chưa thi công, chiều dài 300m, đặt tiếp
tên là Đoàn Hữu Trưng.
13. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường Nguyễn Đình Tứ và đường Yên Thế, đến
giáp Khu dân cư chưa thi công phía Tây đường Trường Chinh, chiều dài 300m, đặt tiếp
tên là Yên Thế.
14. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường Nguyễn Đình Tứ và đường Bắc Sơn, đến
giáp Khu dân cư chưa thi công phía Tây đường Trường Chinh, chiều dài 300m, đặt tiếp
tên là Bắc Sơn.
15. Đoạn đường từ đường Nhơn Hòa 2, đến giáp đường Lê Vĩnh Khanh, chiều
dài 250m, đặt tên là Nhơn Hòa 1.
16. Đoạn đường từ đường Nguyễn Công Hoan, đến giáp đường Đinh Liệt, chiều
dài 190m, đặt tên là Nhơn Hòa 2.
17. Đoạn đường từ đường Lê Thạch, đến giáp đường Hòa Nam 6, chiều dài
270m, đặt tên là Nhơn Hòa 3.
18. Đoạn đường từ đường Lê Thạch, đến giáp đường Hòa Nam 6, chiều dài
270m, đặt tên là Nhơn Hòa 4.
19. Đoạn đường từ đường Lê Thạch, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều
dài 210m, đặt tên là Nhơn Hòa 5.
20. Đoạn đường từ đường Đinh Liệt, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều
dài 250m, đặt tên là Nhơn Hòa 6.
21. Đoạn đường từ đường Nhơn Hòa 6, đến giáp khu dân cư đang thi công, chiều
dài 170m, đặt tên là Nhơn Hòa 7.
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22. Đoạn đường từ đường Tôn Đản, đến giáp đường Yên Thế, chiều dài 200m,
đặt tên là Hòa An 6.
23. Đoạn đường từ Trạm Y tế phường Hòa An, đến giáp khu dân cư, chiều dài
140m, đặt tên là Hòa An 7.
24. Đoạn đường từ đường Hoàng Tăng Bí, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên,
chiều dài 170m, đặt tên là Hòa Nam 1.
25. Đoạn đường từ đường Hòa Nam 1, đến giáp đường Tú Mỡ, chiều dài 190m,
đặt tên là Hòa Nam 2.
26. Đoạn đường từ đường Đặng Như Mai, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên,
chiều dài 110m, đặt tên là Hòa Nam 3.
27. Đoạn đường từ đường Đặng Như Mai, đến giáp đường Nguyễn Huy Tưởng,
chiều dài 180m, đặt tên là Hòa Nam 4.
28. Đoạn đường từ đường Hoàng Tăng Bí, đến giáp đường Nguyễn Huy Tưởng,
chiều dài 230m, đặt tên là Hòa Nam 5.
29. Đoạn đường từ đường Hòa Nam 5, đến giáp đường Nguyễn Đình Tứ, chiều
dài 190m, đặt tên là Hòa Nam 6.
II. Khu dân cư Phong Bắc: có 10 đường.
1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Nhàn, đến giáp đường ven sông Túy Loan,
chiều dài 600m, đặt tên là Đinh Châu.
2. Đoạn đường từ đường 5,5m đang thi công, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên,
chiều dài 580m, đặt tên là Nguyễn Hữu Tiến.
3. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa thi công, đến giáp đường Quốc lộ 1A, chiều
dài 380m, đặt tên là Trần Ngọc Sương.
4. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Trần Ngọc Sương,
chiều dài 430m, đặt tên là Trừ Văn Thố.
5. Đoạn đường từ đường 5,5m đang thi công, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên,
chiều dài 370m, đặt tên là Nhất Chi Mai.
6. Đoạn đường từ đường 5,5m đang thi công, đến giáp khu dân cư, chiều dài
320m, đặt tên là Trần Đình Long.
7. Đoạn đường từ Khu dân cư, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều dài
210m, đặt tên là Phong Bắc 1.
8. Đoạn đường từ đường Đinh Châu, đến giáp khu dân cư, chiều dài 140m, đặt
tên là Phong Bắc 2.
9. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Trần Ngọc Sương,
chiều dài 130m, đặt tên là Phong Bắc 3.
10. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Trần Ngọc Sương,
chiều dài 160m, đặt tên là Phong Bắc 4.
III. Khu dân cư Hòa Thọ và Khu dân cư Đông Phước: có 03 đường.
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1. Đoạn đường từ đường Lê Đại Hành, đến giáp đường Quốc lộ 1A, chiều dài
890m, đặt tên là Bùi Vịnh.
2. Đoạn đường từ đường Lê Đại Hành, đến giáp đường Cách mạng Tháng Tám,
chiều dài 690m, đặt tên là Lê Kim Lăng.
3. Đoạn đường từ đường Lê Đại Hành, đến giáp đường Hồ Sĩ Dương, chiều dài
330m, đặt tên là Đoàn Nguyễn Thục.
IV. Khu dân cư Phong Bắc, Bình Thái 2, phường Hòa Thọ Đông - Tổ 5, 6,
7, 8, 9; Khu dân cư Trung tâm Hội chợ Triển lãm, Khu dân cư Khuê Trung - Đò
Xu - Hòa Cường, phường Khuê Trung: có 05 đường.
1. Đoạn đường từ đường Cách Mạng Tháng Tám, đến giáp đường ven sông Túy
Loan, chiều dài 415m, đặt tên là Trần Huấn.
2. Đoạn đường từ đường Ông Ích Đường, đến giáp đường Cách Mạng Tháng
Tám, chiều dài 550m, đặt tên là Bình Thái 1.
3. Đoạn đường từ đường Cách Mạng Tháng Tám, đến giáp đường Bình Thái 1,
chiều dài 300m, đặt tên là Bình Thái 2.
4. Đoạn đường từ đường Cách Mạng Tháng Tám, đến giáp đường Bình Thái 1,
chiều dài 280m, đặt tên là Bình Thái 3.
5. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Bổng, đến giáp đường Nguyễn Văn
Huyên, chiều dài 140m, đặt tên là An Hòa 12.
V. Khu dân cư số 5 Nguyễn Tri Phương, Khu dân cư Công viên Khuê Trung
- Đò Xu - Hòa Cường: có 11 đường.
1. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường dự kiến đặt tên Thân Cảnh Phúc và đường
Nguyễn Trác, đến giáp đường Phan Đăng Lưu, chiều dài 180m, đặt tiếp tên là Nguyễn
Trác.
2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Trác, đến giáp đường Nguyễn Hữu Thọ, chiều
dài 510m, đặt tên là Nguyễn Đăng Đạo.
3. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Phan Đăng
Lưu, đến giáp đường Nguyễn Đăng Đạo, chiều dài 230m, đặt tiếp tên là Phan Đăng
Lưu.
4. Đoạn đường từ đường Phan Đăng Lưu, đến giáp đường Nguyễn Dữ, chiều dài
520m, đặt tên là Phạm Phú Tiết.
5. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đăng Đạo, đến giáp đường Nguyễn Hữu Thọ,
chiều dài 480m, đặt tên là Nguyễn Dữ.
6. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Tố Hữu, đến giáp
đường Nguyễn Dữ, chiều dài 120m, đặt tiếp tên là Tố Hữu.
7. Đoạn đường từ đường Huỳnh Tấn Phát, đến giáp đường Đặng Xuân Bảng,
chiều dài 380m, đặt tên là Nguyễn Hành.
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8. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Huỳnh Tấn
Phát, đến giáp đường Hồ Nguyên Trừng, chiều dài 90m, đặt tiếp tên là Huỳnh Tấn
Phát.
9. Đoạn đường từ Kênh hồ Khuê Trung, đến giáp đường Xuân Thủy, chiều dài
280m, đặt tên là Đặng Xuân Bảng.
10. Đoạn đường từ đường Hồ Nguyên Trừng, đến giáp đường Đặng Xuân Bảng,
chiều dài 180m, đặt tên là Tiên Sơn 21.
11. Đoạn đường từ đường Nguyễn Hữu Thọ, đến giáp đường Nguyễn Trác, chiều
dài 100m, đặt tiếp là Thân Cảnh Phúc.
VI. Quốc lộ 14B và Khu công nghiệp Hòa Cầm: có 02 đường.
1. Đoạn đường từ Cầu vượt Hòa Cầm, đến giáp nút giao thông đường tránh Hầm
Hải Vân - Túy Loan, chiều dài 5.380m, đặt tên là Trường Sơn.
2. Đoạn đường từ đường Trường Sơn, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều
dài 1.280m, đặt tên là Nguyễn Phú Hường.
B. QUẬN LIÊN CHIỂU:
I. Khu tái định cư Hòa Hiệp: có 15 đường.
1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Bá Phát, đến giáp đường số 5 Khu công nghiệp
Hòa Khánh, chiều dài 630m, đặt tên là Lê Tự Nhất Thống.
2. Đoạn đường từ đường Trần Tấn, điểm cuối là đường 10,5m chưa đặt tên, chiều
dài 230m, đặt tên là Vũ Huy Tấn.
3. Đoạn đường từ đường Nguyễn Lương Bằng, đến giáp đường 10,5m chưa đặt
tên, chiều dài 300m, đặt tên là Nguyễn Hàng Chi.
4. Đoạn đường từ đường Nguyễn Bá Phát, đến giáp đường số 5 Khu công nghiệp
Hòa Khánh, chiều dài 630m, đặt tên là Trần Tấn.
5. Đoạn đường từ đường Trần Tấn, điểm cuối là đường 10,5m chưa đặt tên, chiều
dài 230m, đặt tên là Hồ Sĩ Đống.
6. Đoạn đường từ đường Trần Tấn, đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, chiều
dài 230m, đặt tên là Nguyễn Chu Sĩ.
7. Đoạn đường từ đường Trần Tấn, đến giáp đường Lê Tự Nhất Thống, chiều
dài 120m, đặt tên là Hàm Trung 1.
8. Đoạn đường từ đường Vũ Huy Tấn, đến giáp đường Hàm Trung 3, chiều dài
100m, đặt tên là Hàm Trung 2.
9. Đoạn đường từ đường Lê Tự Nhất Thống, đến giáp đường 10,5m chưa đặt
tên, chiều dài 110m, đặt tên là Hàm Trung 3.
10. Đoạn đường từ đường Trần Tấn, đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, chiều
dài 230m, đặt tên là Hàm Trung 4.
11. Đoạn đường từ đường Trần Tấn, đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, chiều
dài 230m, đặt tên là Hàm Trung 5.
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12. Đoạn đường từ đường Hàm Trung 5, đến giáp đường Nguyễn Chu Sĩ, chiều
dài 220m, đặt tên là Hàm Trung 6.
13. Đoạn đường từ đường Hàm Trung 5, đến giáp đường Hàm Trung 9, chiều
dài 160m, đặt tên là Hàm Trung 7.
14. Đoạn đường từ đường Trần Tấn, đến giáp đường Lê Tự Nhất Thống, chiều
dài 120m, đặt tên là Hàm Trung 8.
15. Đoạn đường từ đường Trần Tấn, đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, chiều
dài 230m, đặt tên là Hàm Trung 9.
II. Khu dân cư Quang Thành 3 và 3B: có 05 đường.
1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Lương Bằng, đến giáp khu dân cư, chiều dài
290m, đặt tên là Phạm Văn Ngôn.
2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Lương Bằng, đến giáp đường Nguyễn Lương
Bằng, chiều dài 450m, đặt tên là Phạm Văn Tráng.
3. Đoạn đường từ đường Phạm Văn Tráng, đến giáp đường Lạc Long Quân,
chiều dài 250m, đặt tên là Nguyễn Kiều.
4. Đoạn đường từ đường Nguyễn Kiều, đến giáp đường Phạm Văn Tráng, chiều
dài 100m, đặt tên là Quang Thành 1.
5. Đoạn đường từ đường Phạm Văn Tráng, đến giáp đường Lạc Long Quân,
chiều dài 140m, đặt tên là Quang Thành 2.
III. Khu dân cư Quảng Thắng: có 08 đường.
1. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên,
chiều dài 290m, đặt tên là Chơn Tâm 1.
2. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên,
chiều dài 350m, đặt tên là Chơn Tâm 2.
3. Đoạn đường từ đường 10,5 chưa đặt tên, đến giáp đường Nguyễn Khuyến,
chiều dài 160m, đặt tên là Chơn Tâm 3.
4. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Chơn Tâm 6, chiều
dài 180m, Chơn Tâm 4.
5. Đoạn đường từ đường Chơn Tâm 3, đến giáp đường Chơn Tâm 6, chiều dài
190m, đặt tên là Chơn Tâm 5.
6. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Chơn Tâm 8, chiều
dài 230m, đặt tên là Chơn Tâm 6.
7. Đoạn đường từ đường Chơn Tâm 2, đến giáp đường Chơn Tâm 8, chiều dài
110m, đặt tên là Chơn Tâm 7.
8. Đoạn đường từ đường Chơn Tâm 2, đến giáp đường Chơn Tâm 6, chiều dài
390m, đặt tên là Chơn Tâm 8.
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IV. Khu dân cư phía Nam Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu: có 06
đường.
1. Đoạn đường từ đường Ngô Thì Nhậm, đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên,
chiều dài 220m, đặt tên là Trần Văn Kỷ.
2. Đoạn đường từ đường Trần Văn Kỷ, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều
dài 150m, đặt tên là Trương Văn Đa.
3. Đoạn đường từ đường Ngô Thì Nhậm, đến giáp đường Mộc Bài 4, chiều dài
160m, đặt tên là Mộc Bài 1.
4. Đoạn đường từ đường sắt Bắc - Nam, đến giáp đường Mộc Bài 1, chiều dài
90m, đặt tên là Mộc Bài 2.
5. Đoạn đường từ đường sắt Bắc - Nam, đến giáp đường Mộc Bài 1, chiều dài
80m, đặt tên là Mộc Bài 3.
6. Đoạn đường từ đường sắt Bắc - Nam, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều
dài 270m, đặt tên là Mộc Bài 4.
V. Khu dân cư Trung Nghĩa: có 08 đường.
1. Đoạn đường từ đường 15m chưa đặt tên, đến giáp đường Tôn Đức Thắng,
chiều dài 410m, đặt tên là Hồng Thái.
2. Đoạn đường từ đường Nam Trân, đến giáp đường Trung Nghĩa 2, chiều dài
150m, đặt tên là Trung Nghĩa 1.
3. Đoạn đường từ đường Trung Nghĩa 3, đến giáp đường Nguyễn Mộng Tuân,
chiều dài 140m, đặt tên là Trung Nghĩa 2.
4. Đoạn đường từ đường Trung Nghĩa 1, đến giáp đường 15m chưa đặt tên, chiều
dài 110m, đặt tên là Trung Nghĩa 3.
5. Đoạn đường từ đường 15m chưa đặt tên, đến giáp khu dân cư, chiều dài 290m,
đặt tên là Trung Nghĩa 4.
6. Đoạn đường từ đường Trung Nghĩa 4, đến giáp đường Hồng Thái, chiều dài
110m, đặt tên là Trung Nghĩa 5.
7. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên, đến giáp khu dân cư, chiều dài
120m, đặt tên là Trung Nghĩa 6.
8. Đoạn đường từ đường Tân Trào, đến giáp là đường Đồng Khởi, chiều dài
120m, đặt tên là Trung Nghĩa 7.
VI. Khu dân cư phố chợ Hòa Khánh: có 06 đường.
1. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường Vũ Ngọc Phan và đường Đặng Dung, đến
giáp đường Nam Cao, chiều dài 330m, đặt tiếp tên là Đặng Dung.
2. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường Vũ Ngọc Phan và Nguyễn Đình Trọng,
đến giáp đường Nam Cao, chiều dài 300m, đặt tiếp tên là Nguyễn Đình Trọng.
3. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đình Trọng, đến giáp khu dân cư, chiều dài
200m, đặt tên là Đồng Bài 1.
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4. Đoạn đường từ đường Đặng Tất, đến giáp đường Nam Cao, chiều dài 190m,
đặt tên là Đồng Bài 2.
5. Đoạn đường từ đường Đồng Bài 2, đến giáp đường Nguyễn Đình Trọng, chiều
dài 140m, đặt tên là Đồng Bài 3.
6. Đoạn đường từ đường Ngô Văn Sở, đến giáp đường Nguyễn Cảnh Dị, chiều
dài 150m, đặt tên là Đồng Bài 4.
VII. Khu dân cư Hòa Minh, Khu dân cư Thanh Lộc Đán (quận Liên Chiểu
và quận Thanh Khê): có 27 đường.
1. Đoạn đường từ đường Lý Thái Tông, đến giáp đường Nguyễn Sinh Sắc, chiều
dài 1.230m, đặt tên là Ngọc Hồi.
2. Đoạn đường từ đường Lý Thái Tông, đến giáp đường Phùng Hưng, chiều dài
710m, đặt tên là Hà Hồi.
3. Đoạn đường từ đường Nguyễn Sinh Sắc, đến giáp đường Trần Đình Tri, chiều
dài 900m, đặt tên là Chúc Động.
4. Đoạn đường từ đường Nguyễn Sinh Sắc, đến giáp đường Trần Đình Tri, chiều
dài 900m, đặt tên là Tốt Động.
5. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường Trần Anh Tông và Dũng Sĩ Thanh Khê,
điểm cuối là đường Nguyễn Sinh Sắc, chiều dài 300m, đặt tiếp tên là Dũng Sĩ Thanh
Khê.
6. Đoạn đường từ đường Vũ Quỳnh, đến giáp đường Nguyễn Thị Thập, chiều
dài 320m, đặt tên là Phan Nhu.
7. Đoạn đường từ đường Hồ Quý Ly, đến giáp đường Dũng Sĩ Thanh Khê, chiều
dài 320m, đặt tên là Nguyễn Thị Bảy.
8. Đoạn đường từ đường Lý Thái Tông, đến giáp đường Phùng Hưng, chiều dài
700m, đặt tên là Nguyễn Chích.
9. Đoạn đường từ đường Lý Thái Tông, điểm cuối là đường 7,5m chưa đặt tên,
chiều dài 360m, đặt tên là Đặng Minh Khiêm.
10. Đoạn đường từ đường Lý Thái Tông, đến giáp đường Phùng Hưng, chiều
dài 700m, đặt tên là Nguyễn Xí.
11. Đoạn đường từ đường Phùng Hưng, đến giáp đường Trần Anh Tông, chiều
dài 220m, đặt tên là Phú Lộc 1.
12. Đoạn đường từ đường Nguyễn Thị Thập, đến giáp đường Ngọc Hồi, chiều
dài 260m, đặt tên là Phú Lộc 2.
13. Đoạn đường từ đường Nguyễn Thị Thập, đến giáp đường Ngọc Hồi, chiều
dài 260m, đặt tên là Phú Lộc 3.
14. Đoạn đường từ đường Dũng Sĩ Thanh Khê, đến giáp đường Nguyễn Thị
Thập, chiều dài 180m, đặt tên là Phú Lộc 4.
15. Đoạn đường từ đường Phú Lộc 8, đến giáp đường Phú Lộc 3, chiều dài 180m,
đặt tên là Phú Lộc 5.
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16. Đoạn đường từ đường Nguyễn Thị Thập, đến giáp đường Phú Lộc 5, chiều
dài 80m, đặt tên là Phú Lộc 6.
17. Đoạn đường từ đường Phú Lộc 8, đến giáp đường Phú Lộc 6, chiều dài 120m,
đặt tên là Phú Lộc 7.
18. Đoạn đường từ đường Nguyễn Thị Thập, đến giáp đường Kinh Dương
Vương, chiều dài 140m, đặt tên là Phú Lộc 8.
19. Đoạn đường từ đường Nguyễn Thị Thập, đến giáp đường Kinh Dương
Vương, chiều dài 140m, đặt tên là Phú Lộc 9.
20. Đoạn đường từ đường Ngô Đức Kế, đến giáp đường Phan Nhu, chiều dài
200m, đặt tên là Phú Lộc 10.
21. Đoạn đường từ đường Phan Nhu, đến giáp đường Hồ Quý Ly, chiều dài
100m, đặt tên là Phú Lộc 11.
22. Đoạn đường từ đường Phan Nhu, đến giáp đường Hồ Quý Ly, chiều dài
100m, đặt tên là Phú Lộc 12.
23. Đoạn đường từ đường Hà Hồi, đến giáp đường Nguyễn Chích, chiều dài
140m, đặt tên là Phú Lộc 14.
24. Đoạn đường từ đường Đặng Minh Khiêm, đến giáp đường Hồ Quý Ly, chiều
dài 170m, đặt tên là Phú Lộc 15.
25. Đoạn đường từ đường Hà Hồi, đến giáp đường Nguyễn Chích, chiều dài
150m, đặt tên là Phú Lộc 16.
26. Đoạn đường từ đường Hà Hồi, đến giáp đường Nguyễn Chích, chiều dài
150m, đặt tên là Phú Lộc 17.
27. Đoạn đường từ đường Hà Hồi, đến giáp đường Nguyễn Chích, chiều dài
150m, đặt tên là Phú Lộc 18.
C. QUẬN THANH KHÊ:
I. Khu dân cư Phần Lăng và đường Hà Huy Tập nối dài: có 07 đường.
1. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường Điện Điên Phủ và đường Hà Huy Tập, đến
giáp đường Trường Chinh, chiều dài 1.800m, đặt tiếp tên là Hà Huy Tập.
2. Đoạn đường từ đường Điện Biên Phủ, đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên,
chiều dài 1.120m, đặt tên là Nguyễn Đình Tựu.
3. Đoạn đường từ đường Cù Chính Lan, đến giáp đường Nguyễn Đình Tựu,
chiều dài 550m, đặt tên là Lê Thị Tính.
4. Đoạn đường từ đường Huỳnh Ngọc Huệ, đến giáp đường Nguyễn Đình Tựu,
chiều dài 350m, đặt tên là Hồ Tương.
5. Đoạn đường từ đường Hồ Tương, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều
dài 340m, đặt tên là Lý Triện.
6. Đoạn đường từ đường Hồ Tương, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều
dài 330m, đặt tên là Đinh Núp.
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7. Đoạn đường từ đường Điện Biên Phủ, đến giáp đường Hồ Tương, chiều dài
170m, đặt tên là An Xuân.
II. Khu tái định cư Nam đường Điện Biên Phủ: có 01 đường.
1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Tri Phương, đến giáp đường Bế Văn Đàn,
chiều dài 680m, đặt tên là Lê Duy Đình.
III. Khu dân cư Thanh Lộc Đán 3: có 03 đường.
1. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Trần Cao Vân, chiều
dài 140m, đặt tên là Thanh Huy 1.
2. Đoạn đường từ đường Thanh Huy 1, đến giáp đường Thanh Huy 3, chiều dài
150m, đặt tên là Thanh Huy 2.
3. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Trần Cao Vân, chiều
dài 150m, đặt tên là Thanh Huy 3.
IV. Khu dân cư Thanh Khê Tây: có 04 đường.
1. Đoạn đường từ đường 5,5m đang thi công, đến giáp đường Nguyễn Văn Huề,
chiều dài 150m, đặt tên là Trần Thanh Trung.
2. Đoạn đường từ đường Trần Thanh Trung, đến giáp đường bê tông xi măng
8,5m chưa đặt tên, chiều dài 220m, đặt tên là Mẹ Hiền.
3. Đoạn đường từ đường Trần Thanh Trung, đến giáp đường Nguyễn Văn Huề,
chiều dài 110m, đặt tên là Nguyễn Văn Phương.
4. Đoạn đường từ đường 5,5m đang thi công, đến giáp đường 5,5m đang thi
công, chiều dài 370m, đặt tên là Nguyễn Văn Huề.
V. Khu dân cư 265B Trần Cao Vân: có 02 đường.
1. Đoạn đường từ đường Trần Cao Vân, đến giáp đường Xuân Đán 2, chiều dài
180m, đặt tên là Xuân Đán 1.
2. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là Xuân Đán 1 (đường vòng), chiều
dài 230m, đặt tên là Xuân Đán 2.
VI. Đường nối tiếp đường Đỗ Quang (không thể đặt tên đường Đỗ Quang
nối dài, cần đặt tên riêng): có 01 đường.
1. Đoạn đường từ đường Văn Cao, điểm cuối là giao lộ giữa đường Tô Ngọc
Vân và Đỗ Quang, chiều dài 230m, đặt tên là Quang Dũng.
D. QUẬN NGŨ HÀNH SƠN:
I. Khu dân cư Thép Việt Úc (cạnh bệnh viện 600 giường): có 04 đường.
1. Đoạn đường từ đường Yersin, đến giáp Khu dân cư, chiều dài 120m, đặt tên
là Đa Mặn 1.
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2. Đoạn đường từ đường Đa Mặn 1, đến giáp đường Đa Mặn 4, chiều dài 130m,
đặt tên là Đa Mặn 2.
3. Đoạn đường từ đường Đa Mặn 1, đến giáp Khu dân cư, chiều dài 150m, đặt
tên là Đa Mặn 3.
4. Đoạn đường từ đường Yersin, đến giáp đường Đa Mặn 3, chiều dài 100m, đặt
tên là Đa mặn 4.
II. Khu dân cư phía Đông số 4 - Nam cầu Tuyên Sơn (cạnh đường Nguyễn
Đình Chiểu): có 05 đường.
1. Đoạn đường từ đường Lê Văn Hiến, đến giáp đường 15m chưa đặt tên, chiều
dài 1.040m, đặt tên là Bùi Tá Hán.
2. Đoạn đường từ đường Bùi Tá Hán, đến giáp đường Nguyễn Đình Chiểu, chiều
dài 170m, đặt tên là Hoàng Văn Hòe.
3. Đoạn đường từ đường Bùi Tá Hán, đến giáp đường Nguyễn Đình Chiểu, chiều
dài 150m, đặt tên là Đa Mặn 5.
4. Đoạn đường từ đường Bùi Tá Hán, đến giáp đường Nguyễn Đình Chiểu, chiều
dài 160m, đặt tên là Đa Mặn 6.
5. Đoạn đường từ đường Bùi Tá Hán, đến giáp đường Nguyễn Đình Chiểu, chiều
dài 180m, đặt tên là Đa Mặn 7.
III. Khu dân cư Nam Bắc Mỹ An: có 06 đường.
1. Đoạn đường từ đường 15m đang thi công, đến giáp đường Hoàng Trọng Mậu,
chiều dài 230m, đặt tên là Nguyễn Khắc Viện.
2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Khắc Viện, đến giáp đường Lê Văn Hiến, chiều
dài 400m, đặt tên là Nguyễn Đình Trân.
3. Đoạn đường từ đường Nguyễn Khắc Viện, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên,
chiều dài 320m, đặt tên là Hoàng Trọng Mậu.
4. Đoạn đường từ đường 15m đang thi công, đến giáp đường Nguyễn Đình Trân,
chiều dài 170m, đặt tên là Vũ Duy Đoán.
5. Đoạn đường từ đường Vũ Duy Đoán, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều
dài 240m, đặt tên là Lê Văn Tâm.
6. Đoạn đường từ đường Vũ Duy Đoán, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều
dài 240m, đặt tên là Trương Văn Hiến.
IV. Khu dân cư Nam cầu Trần Thị Lý: có 05 đường.
1. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường Lê Văn Hưu và đường Hoài Thanh, đến
giáp đường Mỹ An 22, chiều dài 320m, đặt tiếp tên là Hoài Thanh.
2. Đoạn đường từ đường Hoài Thanh, đến giáp đường An Dương Vương, chiều
dài 120m, đặt tên là Mỹ An 22.
3. Đoạn đường từ đường Mỹ An 24, đến giáp đường Mỹ An 22, chiều dài 200m,
đặt tên là Mỹ An 23.
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4. Đoạn đường từ đường Hoài Thanh, đến giáp đường An Dương Vương, chiều
dài 120m, đặt tên là Mỹ An 24.
5. Đoạn đường từ đường Hoài Thanh, đến giáp đường An Dương Vương, chiều
dài 120m, đặt tên là Mỹ An 25.
V. Khu phố chợ Hòa Hải mở rộng: có 04 đường.
1. Đoạn đường từ đường Ấp Bắc, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều dài
350m, đặt tên là Chu Lai.
2. Đoạn đường từ đường Ấp Bắc, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều dài
460m, đặt tên là Lộc Ninh.
3. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường Thượng Đức và đường Ấp Bắc, đến giáp
đường 7,5m chưa đặt tên, chiều dài 390m, đặt tiếp tên là Ấp Bắc.
4. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường Thượng Đức và đường Tây Sơn, đến giáp
đường Lộc Ninh, chiều dài 200m, đặt tiếp tên là Tây Sơn.
VI. Khu dân cư Tân Trà: có 02 đường.
1. Đoạn đường từ đường Trường Sa, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều
dài 670m, đặt tên là Trà Lộ.
2. Đoạn đường từ đường Trường Sa, đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, chiều
dài 490m, đặt tên là An Nông.
VII. Khu dân cư Đông Hải: có 15 đường.
1. Đoạn đường từ đường 10,5m đang thi công, đến giáp đường 15m đang thi
công, chiều dài 730m, đặt tên là Nguyễn Phạm Tuân.
2. Đoạn đường từ đường Trường Sa, đến giáp khu dân cư, chiều dài 230m, đặt
tên là Nguyễn Thần Hiến.
3. Đoạn đường từ đường Trường Sa, đến giáp khu dân cư, chiều dài 240m, đặt
tên là Phan Tòng.
4. Đoạn đường từ đường Đông Hải 6, đến giáp đường 15m đang thi công, chiều
dài 340m, đặt tên là Phan Đình Thông.
5. Đoạn đường từ đường Nguyễn Phạm Tuân, đến giáp khu dân cư, chiều dài
150m, đặt tên là Đông Hải 1.
6. Đoạn đường từ đường Đông Hải 1, đến giáp đường Đông Hải 5, chiều dài
220m, đặt tên là Đông Hải 2.
7. Đoạn đường từ đường Đông Hải 2, đến giáp khu dân cư, chiều dài 100m, đặt
tên là Đông Hải 3.
8. Đoạn đường từ đường Nguyễn Thần Hiến, đến giáp đường Đông Hải 5, chiều
dài 120m, đặt tên là Đông Hải 4.
9. Đoạn đường từ đường Nguyễn Phạm Tuân, đến giáp khu dân cư, chiều dài
180m, đặt tên là Đông Hải 5.
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10. Đoạn đường từ đường Nguyễn Phạm Tuân, đến giáp đường Đông Hải 8,
chiều dài 140m, đặt tên là Đông Hải 6.
11. Đoạn đường từ đường Đông Hải 6, đến giáp đường Đông Hải 9, chiều dài
140m, đặt tên là Đông Hải 7.
12. Đoạn đường từ đường Phan Tòng, đến giáp đường Đông Hải 9, chiều dài
200m, đặt tên là Đông Hải 8.
13. Đoạn đường từ đường Phan Đình Thông, đến giáp đường Đông Hải 8, chiều
dài 80m, đặt tên là Đông Hải 9.
14. Đoạn đường từ đường Phan Đình Thông, đến giáp khu dân cư, chiều dài
90m, đặt tên là Đông Hải 10.
15. Đoạn đường từ đường Phan Đình Thông, đến giáp khu dân cư, chiều dài
90m, đặt tên là: Đông Hải 11.
E. QUẬN HẢI CHÂU:
I. Khu D Thuận Phước, Khu dân cư Nam đường 3 Tháng 2: có 05 đường.
1. Đoạn đường từ Cầu Thuận Phước, đến giáp đường Bạch Đằng, chiều dài
1.550m, đặt tên là Như Nguyệt.
2. Đoạn đường từ đường Như Nguyệt, đến giáp đường Xuân Diệu, chiều dài
190m, đặt tên là Đỗ Xuân Cát.
3. Đoạn đường từ đường 3 Tháng 2, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều
dài 200m, đặt tên là Lê Khắc Cần.
4. Đoạn đường từ đường Hàn Mặc Tử, đến giáp đường Ngô Chi Lan, chiều dài
460m, đặt tên là Mai Am.
5. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là đường Mai Am (đường vòng), chiều
dài 500m, đặt tên là Ngô Chi Lan.
II. Khu dân cư Hồ Đầm Rong: có 03 đường.
1. Đoạn đường từ đường Lương Ngọc Quyến, đến giáp đường Hải Hồ, chiều dài
310m, đặt tên là Nguyễn Đôn Tiết.
2. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là đường Nguyễn Đôn Tiết (đường
vòng), chiều dài 140m, đặt tên là Đầm Rong 1.
3. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là đường Nguyễn Đôn Tiết (đường
vòng), chiều dài 290m, đặt tên là Đầm Rong 2.
III. Khu dân cư Triệu Nữ Vương nối dài: có 01 đường.
1. Đoạn đường từ đường Lê Duẩn, đến giáp đường Hùng Vương, chiều dài
330m, đặt tên là Chi Lăng.
IV. Khu dân cư Nguyễn Thiện Thuật - Phan Thành Tài: có 02 đường.
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1. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường Nguyễn Thiện Thuật và đường Đào Tấn,
đến giáp đường Nguyễn Thiện Thuật, chiều dài 160m, đặt tiếp tên là Đào Tấn.
2. Đoạn đường từ đường Lê Quý Đôn, đến giáp đường Phan Thành Tài, chiều
dài 170m, đặt tên là Nguyễn Bá Học.
V. Đường Lê Đình Lý nối dài: có 01 đường.
1. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường Nguyễn Tri Phương và đường Lê Đình Lý,
đến giáp đường Nguyễn Hữu Thọ, chiều dài 250m, đặt tiếp tên là Lê Đình Lý.
VI. Đường gom phía Nam cầu Tuyên Sơn: có 01 đường.
1. Đoạn đường từ đường Ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, đến giáp đường 2
Tháng 9, chiều dài 1.070m, đặt tên là Quy Mỹ.
G. QUẬN SƠN TRÀ:
I. Khu dân cư An Hòa: có 26 đường.
1. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường tránh Ngô Quyền và đường Trần Thánh
Tông, đến giáp đường tránh Ngô Quyền, chiều dài 750m, đặt tiếp tên Trần Thánh
Tông.
2. Đoạn đường từ đường Thế Lữ, đến giáp khu vực chưa thi công, chiều dài
530m, đặt tên là Hương Hải Thiền Sư.
3. Đoạn đường từ đường Ngô Quyền, đến giáp đường An Hải 5, chiều dài 370m,
đặt tên là Đỗ Anh Hàn.
4. Đoạn đường từ đường Trần Thánh Tông, đến giáp đường Dương Vân Nga,
chiều dài 190m, đặt tên là Đỗ Hành.
5. Đoạn đường từ đường Tôn Quang Phiệt đến giáp khu vực chưa thi công, chiều
dài 490m, đặt tên là Đào Duy Kỳ.
6. Đoạn đường từ đường An Hải 14, đến giáp đường chưa thi công, chiều dài
270m, đặt tên là Bùi Lâm.
7. Đoạn đường từ đường Hương Hải Thiền Sư, đến giáp khu vực chưa thi công,
chiều dài 170m, đặt tên là Dương Thanh.
8. Đoạn đường từ giao lộ giữa đường tránh Ngô Quyền và đường Tôn Quang
Phiệt, đến giáp đường Bùi Dương Lịch, chiều dài 60m, đặt tiếp tên là Tôn Quang
Phiệt.
9. Đoạn đường từ đường An Hải 20, đến giáp đường 4m chưa đặt tên, chiều dài
220m, đặt tên là Nại Thịnh 1.
10. Đoạn đường từ đường Nại Thịnh 1, đến giáp đường An Hải 15, chiều dài
220m, đặt tên là Nại Thịnh 2.
11. Đoạn đường từ đường Đỗ Anh Hàn, đến giáp đường Lưu Hữu Phước, chiều
dài 350m, đặt tên là An Hải 5.
12. Đoạn đường từ đường Trần Thánh Tông, đến giáp đường Đỗ Anh Hàn, chiều
dài 360m, đặt tên là An Hải 6.
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13. Đoạn đường từ đường Lý Đạo Thành, đến giáp đường Trần Nhân Tông,
chiều dài 130m, đặt tên là An Hải 7.
14. Đoạn đường từ đường Lý Đạo Thành, đến giáp đường Trần Nhân Tông,
chiều dài 130m, đặt tên là An Hải 8.
15. Đoạn đường từ đường Lý Đạo Thành, đến giáp đường Trần Nhân Tông,
chiều dài 130m, đặt tên là An Hải 9.
16. Đoạn đường từ đường An Hải 14, đến giáp đường Hương Hải Thiền Sư,
chiều dài 110m, đặt tên là An Hải 10.
17. Đoạn đường từ đường An Hải 10, đến giáp đường Lê Chân, chiều dài 120m,
đặt tên là An Hải 11.
18. Đoạn đường từ đường An Hải 10, đến giáp đường Lê Chân, chiều dài 120m,
đặt tên là An Hải 12.
19. Đoạn đường từ đường Lý Đạo Thành, đến giáp khu vực chưa thi công, chiều
dài 430m, đặt tên là An Hải 14.
20. Đoạn đường từ đường Thế Lữ, đến giáp đường Đào Duy Kỳ, chiều dài 480m,
đặt tên là An Hải 15.
21. Đoạn đường từ đường 3,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Trần Nhân Tông,
chiều dài 200m, đặt tên là An Hải 16.
22. Đoạn đường từ đường Khúc Hạo, đến giáp đường An Hải 16, chiều dài 230m,
đặt tên là An Hải 17.
23. Đoạn đường từ đường Khúc Hạo, đến giáp đường An Hải 16, chiều dài 230m,
đặt tên là An Hải 18.
24. Đoạn đường từ đường Trần Nhân Tông, đến giáp đường An Hải 21, chiều
dài 120m, đặt tên là An Hải 19.
25. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường An Hải 19, chiều
dài 240m, đặt tên là An Hải 20.
26. Đoạn đường từ đường Nại Thịnh 1, đến giáp đường An Hải 15, chiều dài
220m, đặt tên là An Hải 21.
II. Khu tái định cư Bàu Gia Phước và nhánh 2 đường Nguyễn Văn Thoại:
có 01 đường.
1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Công Trứ, đến giáp đường 7,5m chưa thi công,
chiều dài 480m, đặt tên là Lâm Hoành.
III. Khu dân cư An Cư 3, An Cư 3 mở rộng và Khu dân cư An Cư 4: có 17
đường.
1. Đoạn đường từ đường 21m đang thi công, đến giáp đường Đông Kinh Nghĩa
Thục, chiều dài 540m, đặt tên là Đỗ Thế Chấp.
2. Đoạn đường từ đường Đỗ Thế Chấp, đến giáp đường Hồ Nghinh, chiều dài
130m, đặt tên là Ngô Quang Huy.
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3. Đoạn đường từ đường Hoàng Sa, đến giáp đường 7,5m chưa thi công, chiều
dài 500m, đặt tên là Trần Đình Đàn.
4. Đoạn đường từ đường Hoàng Sa, đến giáp đường Hồ Nghinh, chiều dài 280m,
đặt tên là Thích Phước Huệ.
5. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Phạm Thiều, chiều
dài 530m, đặt tên là Lê Mạnh Trinh.
6. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Loseby, chiều dài
360m, đặt tên là Trần Thanh Mại.
7. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Morrison, chiều dài
580m, đặt tên là Dương Trí Trạch.
8. Đoạn đường từ đường Hoàng Sa, đến giáp đường 21m chưa thi công, chiều
dài 590m, đặt tên là Đông Kinh Nghĩa Thục.
9. Đoạn đường từ đường Đông Kinh Nghĩa Thục, đến giáp đường Morrison,
chiều dài 430m, đặt tên là Võ Nghĩa.
10. Đoạn đường từ đường Đông Kinh Nghĩa Thục, đến giáp đường Loseby,
chiều dài 210m, đặt tên là Lê Bình.
11. Đoạn đường từ đường Lê Bình, đến giáp đường 21m chưa thi công, chiều
dài 280m, đặt tên là Lê Tấn Toán.
12. Đoạn đường từ đường Hồ Nghinh, đến giáp đường Dương Trí Trạch, chiều
dài 290m, đặt tên là Nguyễn Công Sáu.
13. Đoạn đường từ đường Võ Nghĩa, đến giáp đường 7,5m chưa đặt, chiều dài
340m, đặt tên là Phạm Thiều.
14. Đoạn đường từ đường Hồ Nghinh, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều
dài 200m, đặt tên là Nguyễn Hữu Thông.
15. Đoạn đường từ đường 21m đang thi công, đến giáp đường Trần Đình Đàn,
chiều dài 180m, đặt tên là Phước Trường 1.
16. Đoạn đường từ đường 21m đang thi công, đến giáp đường Trần Đình Đàn,
chiều dài 180m, đặt tên là Phước Trường 2.
17. Đoạn đường từ đường Ngô Quang Huy, đến giáp đường Trần Đình Đàn,
chiều dài 120m, đặt tên là Phước Trường 3.
IV. Khu dân cư Thọ Quang 2: có 06 đường.
1. Đoạn đường từ đường 15m chưa đặt tên, đến giáp đường tránh Ngô Quyền,
chiều dài 640m, đặt tên là Nguyễn Phục.
2. Đoạn đường từ đường lên cầu Thuận Phước, đến giáp đường Mân Quang 2,
chiều dài 160m, đặt tên là Mân Quang 1.
3. Đoạn đường từ đường Yết Kiêu, đến giáp đường Nguyễn Phục, chiều dài
190m, đặt tên là Mân Quang 2.
4. Đoạn đường từ đường Mân Quang 2, đến giáp đường Mân Quang 5, chiều dài
140m, đặt tên là Mân Quang 3.
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5. Đoạn đường từ đường Mân Quang 2, đến giáp đường tránh Ngô Quyền, chiều
dài 270m, đặt tên là Mân Quang 4.
6. Đoạn đường từ đường Yết Kiêu, đến giáp đường Nguyễn Phục, chiều dài
190m, đặt tên là Mân Quang 5.
V. Đường tránh Ngô Quyền: có 02 đường.
1. Đoạn đường từ đường Yết Kiêu đến giáp đường Vân Đồn, chiều dài 580m,
đặt tên là Bùi Quốc Hưng.
2. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Trần Hưng Đạo,
chiều dài 2.560m, đặt tên là Vân Đồn.
VI. Khu tái định cư Khu công nghiệp An Đồn: có 04 đường.
1. Đoạn đường từ đường Hoàng Đức Lương, đến giáp đường An Đồn 2, chiều
dài 330m, đặt tên là Đỗ Huy Uyển.
2. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Lý Thánh Tông,
chiều dài 490m, đặt tên là Hoàng Đức Lương.
3. Đoạn đường từ đường Hoàng Đức Lương, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên,
chiều dài 120m, đặt tên là An Đồn 1.
4. Đoạn đường từ đường Hoàng Đức Lương, đến giáp đường Lý Thánh Tông,
chiều dài 150m, đặt tên là An Đồn 2.
H. HUYỆN HÒA VANG:
I. Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ: có 07 đường.
1. Đoạn đường từ cầu Cẩm Lệ, đến giáp đường Quốc Lộ 1A, chiều dài 3.000m,
đặt tên là Phạm Hùng.
2. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Nguyễn Huy Oánh,
chiều dài 580m, đặt tên là Ngô Mây.
3. Đoạn đường từ đường Ngô Mây, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều dài
320m, đặt tên là Lê Đình Diên.
4. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên,
chiều dài 580m, đặt tên là Lý Thiên Bảo.
5. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên,
chiều dài 340m, đặt tên là Nguyễn Huy Oánh.
6. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên,
chiều dài 800m, đặt tên là Vũ Miên.
7. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên,
chiều dài 420m, đặt tên là Phạm Công Trứ.
Điều 2. Đặt tên các công trình công cộng
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1. Cầu có chiều dài 303,55m, chiều rộng 14,5m, nối từ đường Ven sông Tuyên
Sơn - Túy Loan, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, đến giáp đường đang thi
công, khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, đặt tên là Cầu
Hòa Xuân.
2. Cầu có chiều dài 529,80m, chiều rộng 25,05m, nối từ giao lộ đường Ngũ Hành
Sơn - Hồ Xuân Hương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, đến giáp giao lộ đường
2 Tháng 9 - Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, đặt tên là
Cầu Tiên Sơn.
3. Công viên có địa điểm ở phía Đông đường Hoàng Sa (nút cảnh quan phía
đường Hoàng Sa - Phạm Văn Đồng), đặt tên là Công viên Biển Đông.
4. Công trình nhà thi đấu thể thao có địa điểm ở phường Hòa Cường Bắc, quận
Hải Châu đặt tên là Cung Thể thao Tiên Sơn.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện việc gắn biển tên cho các đường
tại Điều 1, các công trình công cộng tại Điều 2 Nghị quyết này. Việc gắn biển tên
đường và các công trình công cộng phải hoàn thành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày
Nghị quyết này có hiệu lực.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004
- 2011, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2010./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 40/2010/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế Cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm
2003;
Căn cứ Luật phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về
Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý
về quản lý sau cai nghiện ma tuý;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20 tháng 8
năm 2007 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính về Hướng dẫn
thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người cai nghiện
ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý sau
cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì, phối
hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực
hiện Quy chế này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các Quyết
định số 60/2001/QĐ-UB ngày 10/5/2001 về việc phê duyệt Đề án cai nghiện và quản lý sau
cai nghiện giai đoạn 2001-2005; Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 về việc
ban hành Quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng và Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 về sửa đổi, bổ sung Điều 3,
Quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban
hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND thành phố Đà
Nẵng.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Lao động - Thư
ơng binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch
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UBND các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh
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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀNẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40 /2010/QĐ-UBND
ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về đối tượng, biện pháp, hình thức, thẩm quyền, thủ tục,
quy trình cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý; chế độ quản lý, chính sách hỗ
trợ cho người cai nghiện và người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện; chế độ
phụ cấp đối với những người làm việc tại Trung tâm cai nghiện và quản lý sau cai
nghiện; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức cai nghiện và quản
lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Trung tâm cai nghiện và quản lý sau cai nghiện (gọi tắt là Trung tâm) là đơn
vị do Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập, thực hiện công tác quản lý, cai
nghiện, giáo dục, dạy nghề đối với người nghiện ma túy và người đã hoàn thành thời
gian cai nghiện ma tuý bắt buộc nhưng có nguy cơ tái nghiện cao.
2. Tái nghiện là tình trạng người nghiện ma tuý sau khi đã thực hiện xong quy
trình cai nghiện theo quy định nhưng vẫn tiếp tục sử dụng ma tuý.
3. Quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú là hoạt động quản lý giáo dục bắt buộc
tại gia đình đối với người đã hoàn thành thời gian cai nghiện ma tuý, không thuộc diện
có nguy cơ tái nghiện cao.
4. Quản lý sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm là hoạt động quản lý giáo dục
tập trung với hình thức tự nguyện hoặc bắt buộc đối với người đã hoàn thành thời gian
cai nghiện ma tuý nhưng có nguy cơ tái nghiện cao.
Điều 3. Biện pháp, hình thức cai nghiện ma túy
Biện pháp, hình thức cai nghiện ma tuý bao gồm:
- Cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Trung tâm;
- Cai nghiện ma tuý bắt buộc tại Trung tâm;
- Cai nghiện ma tuý bằng phương pháp điều trị thay thế bằng thuốc Methadone
tại cộng đồng.
Điều 4. Biện pháp, hình thức quản lý sau cai nghiện ma tuý
- Quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú;
- Quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm.
Điều 5. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm
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Bản thân và gia đình người nghiện ma túy tự giác khai báo về tình trạng nghiện
thì được xin vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm.
2. Đối tượng bắt buộc cai nghiện tại Trung tâm
a) Người nghiện ma tuý, người tái nghiện ma tuý và người sử dụng trái phép chất
ma tuý bị bắt quả tang;
b) Người đang cai nghiện nhưng trốn khỏi nơi cai nghiện.
3. Đối tượng cai nghiện bằng phương pháp điều trị thay thế bằng thuốc
Methadone được thực hiện theo quy định tại khoản 1 mục III phần II Kế hoạch triển
khai Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại
thành phố Đà Nẵng (ban hành kèm theo Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày
11/5/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng).
4. Đối tượng quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú
Đối tượng bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú là người đã
hoàn thành xong thời gian cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm nhưng không thuộc đối
tượng có nguy cơ tái nghiện cao.
5. Đối tượng quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm
Đối tượng bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm bao gồm:
a) Người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện tại Trung tâm, tự nguyện xin
vào quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm;
b) Người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện tại Trung tâm, có nguy cơ tái
nghiện cao thuộc một trong các trường hợp sau:
- Đã cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm từ 3 lần trở lên;
- Có thời gian nghiện ma tuý từ 5 năm trở lên hoặc sử dụng ma tuý với hình thức
tiêm chích từ 2 năm trở lên;
- Trong thời gian cai nghiện có hành vi vi phạm quy chế, nội quy của Trung tâm,
bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo từ 3 lần trở lên hoặc với hình thức cách ly
tại phòng kỷ luật từ 2 lần trở lên;
- Không có nghề nghiệp; có nghề nghiệp nhưng không có việc làm ổn định trước
khi vào Trung tâm cai nghiện; không có nơi cư trú nhất định;
c) Người đang được quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú nhưng không chấp hành
đầy đủ các qui định về quy trình quản lý sau cai nghiện và 3 tháng liên tục bị xếp loại
chưa tiến bộ, có nguy cơ tái nghiện cao.
6. Việc cai nghiện ma tuý đối với người được quy định tại khoản 1 và người từ
đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi quy định tại khoản 2 Điều này không bị coi là bị xử lý vi
phạm hành chính.
Điều 6. Thời gian, độ tuổi cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại
Trung tâm và quản lý sau cai nghiện
1. Thời gian cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm
a) Cai nghiện lần đầu:
12 tháng;
b) Tái nghiện:
24 tháng;
c) Đối với đối tượng sử dụng ma tuý tổng hợp, thời gian cai nghiện bắt buộc áp
dụng như sau:
- Cai nghiện lần đầu:
03 tháng;
- Cai nghiện lần thứ 2:
06 tháng;
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- Cai nghiện lần thứ 3:
12 tháng;
- Cai nghiện từ lần thứ 4 trở lên:
24 tháng.
2. Thời gian cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm
a) Cai nghiện lần đầu:
09 tháng;
b) Tái nghiện:
18 tháng.
3. Thời gian quản lý sau cai nghiện
a) Đối với người thật sự tiến bộ là: 12 tháng;
b) Đối với người chưa thật sự tiến bộ: 24 tháng.
4. Về độ tuổi:
Đối tượng đưa vào Trung tâm để cai nghiện bắt buộc và đối tượng quản lý sau
cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm là người từ đủ 12 tuổi trở lên. Đối với các trường
hợp nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi, không áp dụng biện pháp cai nghiện và quản lý
sau cai nghiện bắt buộc.
Điều 7. Về tổ chức cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tập trung và
quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm
1. Trung tâm thực hiện việc cai nghiện, chữa bệnh cho đối tượng cai nghiện bắt
buộc và cai nghiện tự nguyện; tổ chức quản lý người sau cai nghiện theo quy định của
pháp luật và quy định của Quy chế này.
2. Trung tâm được phép sử dụng một số công cụ hỗ trợ trong quá trình tổ chức
quản lý, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Về tổ chức quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú
Uỷ ban nhân dân các xã, phường thực hiện việc tổ chức quản lý, giáo dục người
sau cai nghiện tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.
Điều 9. Về tổ chức cai nghiện bằng phương pháp điều trị thay thế bằng
thuốc Methadone
Việc tổ chức cai nghiện bằng phương pháp điều trị thay thế bằng thuốc
Methadone được thực hiện theo quy định tại khoản 5 mục IV phần II Kế hoạch triển
khai Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại
thành phố Đà Nẵng (ban hành kèm theo Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày
11/5/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng).
Điều 10. Về xử lý đối với người nghiện không phải là cư dân thành phố
1. Người nghiện ma tuý không có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3)
tại thành phố Đà Nẵng (trừ tỉnh Quảng Nam) sau khi phát hiện đưa vào cai nghiện bắt
buộc tại Trung tâm, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố (gọi tắt là Chi cục
PCTNXH) phối hợp với Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm ma tuý Công an thành phố
xác minh nơi thường trú và thông báo cho gia đình đến bảo lãnh đưa về địa phương để
quản lý giáo dục cai nghiện;
2. Chi cục PCTNXH tiếp nhận, xem xét đơn xin bảo lãnh của thân nhân gia đình,
lập thủ tục trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (gọi tắt là Sở LĐTB&XH) quyết định.
3. Trường hợp thân nhân gia đình không đến bảo lãnh, thì khi hết thời hạn cai
nghiện phải đóng góp toàn bộ chi phí trong quá trình cai nghiện.
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Chương II
THẨM QUYỀN, THỦ TỤC, QUY TRÌNH CAI NGHIỆN
MA TUÝ TẠI TRUNG TÂM
Điều 11. Thẩm quyền xét duyệt và quyết định áp dụng biện pháp đưa người
nghiện ma tuý vào Trung tâm
1. Chủ tịch UBND thành phố quyết định việc đưa người cai nghiện bắt buộc vào
Trung tâm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng tư vấn xét duyệt đưa người nghiện ma tuý,
người bán dâm vào Trung tâm (gọi tắt là Hội đồng tư vấn);
2. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH quyết định việc đưa người tự nguyện vào Trung
tâm cai nghiện trên cơ sở đề nghị của Chi cục PCTNXH.
3. Hội đồng tư vấn thành phố do UBND thành phố quyết định thành lập; Giám
đốc Sở LĐ-TB&XH là Chủ tịch Hội đồng, Chi cục PCTNXH là cơ quan thường trực
của Hội đồng và các thành viên là đại diện của các ngành Tư pháp, Công an, Hội Liên
hiệp Phụ nữ. Hội đồng tư vấn làm việc theo chế độ tập thể, xem xét và biểu quyết từng
trường hợp cụ thể, kết luận theo đa số. Trường hợp số phiếu biểu quyết bằng nhau thì
quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng tư vấn. Các ý kiến
khác nhau phải được ghi đầy đủ vào biên bản của cuộc họp kèm theo báo cáo trình
UBND thành phố.
Điều 12. Hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma tuý vào Trung tâm
1. Hồ sơ cai nghiện bắt buộc gồm:
a) Bản tóm tắt lý lịch (dán ảnh màu 4x6) của người bị đưa vào Trung tâm;
b) Tài liệu chứng minh về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý của người đó
như: Biên bản bắt giữ người có hành vi vi phạm, biên bản ghi lời khai, bản tường thuật
của người vi phạm;
c) Biên bản thử test; Bệnh án người nghiện ma tuý (nếu có);
d) Văn bản đề nghị của UBND quận, huyện hoặc Công an thành phố, Bộ chỉ huy
Bộ đội biên phòng thành phố (đối với trường hợp người nghiện do Công an thành phố,
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các
vụ vi phạm pháp luật);
đ) Quyết định đưa người nghiện ma tuý vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm và
biên bản giao nhận người nghiện giữa cơ quan bắt giữ với Trung tâm (đối với trường
hợp người nghiện bị đưa vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm);
e) Biên bản xét duyệt đề nghị của Hội đồng tư vấn thành phố.
2. Hồ sơ cai nghiện tự nguyện gồm:
a) Đơn xin cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm của cá nhân người nghiện, có xác
nhận của UBND xã, phường nơi cư trú. Đối với người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý
của cha mẹ hoặc người giám hộ;
b) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh màu 4x6 (có xác nhận của UBND xã, phường nơi
cư trú), bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người nghiện;
c) Bản tự khai của người nghiện.
Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc lập hồ sơ, xét duyệt và đưa
người nghiện ma tuý vào Trung tâm
1. Đối với cai nghiện bắt buộc
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a) Hồ sơ do Công an xã, phường, quận, huyện lập báo cáo UBND quận, huyện;
UBND quận, huyện trình Chủ tịch UBND thành phố. Trường hợp người nghiện do
Công an thành phố hoặc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố trực tiếp phát hiện,
thụ lý thì Công an thành phố hoặc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố lập hồ sơ
trình Chủ tịch UBND thành phố;
b) Hồ sơ trình Chủ tịch UBND thành phố gửi trực tiếp cho cơ quan thường trực
Hội đồng tư vấn thành phố để xem xét;
c) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Hội đồng tư vấn thành phố
phải tổ chức xét duyệt và trình Chủ tịch UBND thành phố ra Quyết định. Quyết định
của Chủ tịch UBND thành phố được gửi cho người bị đưa vào Trung tâm (Trường hợp
người nghiện dưới 18 tuổi thì Quyết định phải được gửi cho cha mẹ, người trực tiếp
nuôi dưỡng hoặc người giám hộ); Công an thành phố; cơ quan Công an và phòng LĐTB&XH cấp quận, huyện; UBND xã, phường nơi người đó cư trú;
d) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định áp dụng biện pháp
cai nghiện bắt buộc, Công an quận, huyện có trách nhiệm đưa người có tên trong Quyết
định đến Trung tâm để bàn giao. Trường hợp người nghiện bỏ trốn thì Công an cấp
quận, huyện nơi lập hồ sơ ra Quyết định truy tìm.
2. Đối với cai nghiện tự nguyện
a) Hồ sơ cai nghiện tự nguyện do cán bộ theo dõi công tác phòng, chống ma tuýmại dâm xã, phường (sau đây gọi tắt là cán bộ chuyên trách xã, phường) trực tiếp hướng
dẫn cho đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này;
b) Chi cục PCTNXH có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày kể
từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chi cục PCTNXH tiến hành xem xét và trình Giám đốc Sở
LĐ-TB&XH ra Quyết định tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm để cai nghiện. Quyết
định tiếp nhận được gửi cho người tự nguyện (Trường hợp người nghiện dưới 18 tuổi
thì Quyết định phải được gửi cho cha mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng hoặc người giám
hộ) và UBND xã, phường nơi người đó cư trú;
c) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, người có tên trong
Quyết định tự đến hoặc gia đình đưa người nghiện đến Trung tâm để cai nghiện;
d) Sau thời hạn 05 ngày, người nghiện không đến Trung tâm để cai nghiện, Chi
cục PCTNXH thông báo cho Công an xã, phường nơi người nghiện cư trú biết để lập
hồ sơ đưa vào cai nghiện bắt buộc theo qui định tại khoản 1 Điều này.
Điều 14. Thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa người nghiện ma tuý vào lưu
trú tạm thời và thi hành Quyết định đưa đối tượng vào lưu trú tạm thời tại Trung
tâm
1. Người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi trở lên bị bắt quả tang đang sử dụng trái
phép chất ma tuý hoặc đã thực hiện xong hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý qua xét
nghiệm có kết quả dương tính, thì được đưa vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm.
2. Thời hạn đưa vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm đối với người nghiện ma tuý
không quá 15 ngày. Trưởng Công an cấp quận, huyện quyết định việc đưa người nghiện
ma tuý vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm. Trường hợp người nghiện do Công an thành
phố hoặc Bộ đội Biên phòng thành phố trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ
vi phạm pháp luật, thì Trưởng phòng Cánh sát Điều tra tội phạm ma tuý Công an thành
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phố, Trưởng phòng phòng, chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng thành phố quyết
định đưa người nghiện vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm.
3. Hồ sơ đưa người vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm gồm:
a) Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật của người vi phạm và kết quả xét
nghiệm chất ma tuý;
b) Bản lý lịch tự khai;
c) Quyết định đưa vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm.
4. Việc thi hành quyết định đưa người nghiện vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm
thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 15. Quy trình tiếp nhận, quản lý cai nghiện tại Trung tâm
Quy trình tiếp nhận, quản lý cai nghiện tại Trung tâm bao gồm:
1. Tiếp nhận phân loại, lập hồ sơ bệnh án;
2. Tổ chức cắt cơn, giải độc, điều trị các bệnh xã hội;
3. Tổ chức giáo dục thể chất, đạo đức, pháp luật, hành vi nhân cách;
4. Tổ chức lao động trị liệu;
5. Tổ chức học văn hoá, học nghề;
6. Giáo dục cá biệt, tư vấn về chống tái nghiện hoà nhập cộng đồng.
Chương III
QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TUÝ
Mục 1
THẨM QUYỀN, THỦ TỤC, QUY TRÌNH QUẢN LÝ
SAU CAI NGHIỆN MA TUÝ TẠI NƠI CƯ TRÚ
Điều 16. Thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện
tại nơi cư trú
1. Chậm nhất 45 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện tập trung, Giám
đốc Trung tâm tiến hành xem xét việc áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi
cư trú đối với người đang chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm.
2. Người không thuộc đối tượng nguy cơ tái nghiện cao theo qui định của pháp
luật thì được lập hồ sơ chuyển về địa phương để UBND xã, phường ra quyết định áp
dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.
Điều 17. Hồ sơ áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú
1 Hồ sơ căn cứ để ban hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện
tại nơi cư trú gồm:
a) Quyết định hoặc giấy xác nhận hết thời hạn cai nghiện của Giám đốc Trung
tâm;
b) Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh màu 4x6) và hồ sơ theo dõi quá trình cai nghiện;
c) Bản nhận xét đánh giá quá trình học tập, rèn luyện trong thời gian cai nghiện;
d) Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện của Giám đốc
Trung tâm.
2. Hồ sơ xác lập trong quá trình quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú gồm:
a) Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú của Chủ
tịch UBND xã, phường;
b) Các tài liệu liên quan đến nhân thân người sau cai nghiện (nếu có);
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c) Phiếu quản lý người sau cai nghiện và bản cam kết chấp hành pháp luật về
phòng, chống ma tuý và không tái sử dụng ma tuý của người sau cai nghiện;
d) Phiếu theo dõi đánh giá người sau cai nghiện hàng tháng của Ban chỉ đạo xã,
phường;
đ) Quyết định công nhận hết thời gian quản lý sau cai nghiện của Chủ tịch UBND
xã, phường.
Điều 18. Nội dung quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú
1. Quản lý, hướng dẫn, giúp đỡ người sau cai nghiện cách ly môi trường ma tuý;
phòng, chống tái nghiện.
2. Giúp đỡ, hỗ trợ người được quản lý sau cai nghiện trong việc học nghề, tạo
việc làm, cho vay vốn, trợ giúp công cụ, phương tiện lao động; tạo điều kiện làm ăn ổn
định cuộc sống.
3. Giúp đỡ, động viên người sau cai nghiện trong đời sống sinh hoạt hàng ngày,
kịp thời giúp họ giải quyết những vướng mắc trong khi chấp hành biện pháp này; động
viên thăm hỏi khi người sau cai nghiện ốm đau hoặc gặp hoạn nạn.
Điều 19. Quy trình quản lý, giáo dục người sau cai nghiện ma tuý
1. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau
cai nghiện tại nơi cư trú có hiệu lực, người sau cai nghiện phải đến UBND xã, phường
trình diện để lập hồ sơ quản lý sau cai nghiện. Công an và cán bộ chuyên trách xã,
phường có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND cùng cấp trong việc thu thập tài liệu, lập
hồ sơ quản lý, theo dõi về sự tiến bộ của người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai
nghiện tại nơi cư trú.
2. UBND xã, phường phân công thành viên Ban chỉ đạo cùng đoàn thể, Tổ dân
phố họp với gia đình và bản thân người sau cai nghiện để thống nhất về biện pháp phối
hợp thực hiện các nội dung quản lý sau cai nghiện.
3. Hàng tháng, đoàn thể nhận đỡ đầu, giúp đỡ, giáo dục đối tượng nhận xét về
sự tu dưỡng, rèn luyện của đối tượng, cán bộ chuyên trách xã, phường tập hợp báo cáo
UBND cùng cấp để đánh giá phân loại. Việc phân loại người sau cai nghiện gồm có 3
loại:
a) Loại tiến bộ: Là người có cố gắng rèn luyện, có quyết tâm phấn đấu vươn lên;
chấp hành đầy đủ các quy định của địa phương; có việc làm ổn định;
b) Loại chưa tiến bộ: Là người chấp hành không đầy đủ các quy định quản lý
sau cai nghiện, thiếu quyết tâm trong việc rèn luyện để vươn lên;
c) Loại có nguy cơ tái nghiện: Là người vi phạm các quy định quản lý sau cai
nghiện, không có việc làm, thường xuyên quan hệ với những đối tượng xấu.
4. Mỗi tháng một lần cán bộ chuyên trách cùng với Công an xã, phường tiến
hành kiểm danh, kiểm diện và thông báo kết quả đánh giá của UBND xã, phường cho
cá nhân và gia đình đối tượng biết. Các đối tượng trong diện có nguy cơ tái nghiện thì
cho thử Test đột xuất để kiểm tra. Khi phát hiện đối tượng có sử dụng trái phép chất
ma tuý, Công an xã, phường lập hồ sơ theo quy trình cai nghiện bắt buộc và chuyển
đối tượng vào Trung tâm để cai nghiện hoặc điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
5. Trong thời gian quản lý sau cai nghiện, đối tượng đi khỏi nơi cư trú qua đêm
thì phải báo cáo xin tạm vắng tại Công an xã, phường và có giấy bảo lãnh của gia đình.
Trường hợp đối tượng tự ý đi khỏi nơi cư trú, Công an xã, phường lập biên bản về việc

CÔNG BÁO/Số 13 + 14 + 15/Ngày 30-12-2010

53

đối tượng vắng mặt không có lý do, cảnh cáo và yêu cầu gia đình đưa đối tượng về
trình diện.
6. Đối với đối tượng đi khỏi địa phương quá 06 tháng không có lý do; đối tượng
qua phân loại có nguy cơ tái nghiện thì UBND xã, phường báo cáo UBND quận, huyện
xem xét đề nghị UBND thành phố quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện
tập trung tại Trung tâm; hồ sơ thủ tục được thực hiện theo khoản 1 Điều 21 Quy chế
này. Đối với đối tượng đang được quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú chuyển đến nơi
cư trú mới thì UBND xã, phường chuyển hồ sơ cho UBND xã, phường nơi đối tượng
đến để tiếp tục quản lý.
7. Khi người sau cai nghiện chấp hành từ đủ 2/3 thời hạn trở lên và thật sự tiến
bộ, không vi phạm các quy định quản lý sau cai nghiện tại Quy chế này, thì cán bộ
chuyên trách xã, phường lập thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND cùng cấp ra quyết định
công nhận hết thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú và xoá tên khỏi danh sách
quản lý.
Mục 2
THẨM QUYỀN, THỦ TỤC, QUY TRÌNH QUẢN LÝ SAU
CAI NGHIỆN MA TUÝ TẠI TRUNG TÂM
Điều 20. Thẩm quyền áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung
tâm
1. Chủ tịch UBND thành phố quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai
nghiện bắt buộc đối với người có nguy cơ tái nghiện cao nhưng không tự nguyện vào
Trung tâm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng tư vấn thành phố.
2. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH quyết định việc áp dụng biện pháp quản lý sau cai
nghiện đối với người sau cai nghiện tự nguyện xin vào Trung tâm trên cơ sở đề nghị
của Chi cục PCTNXH.
Điều 21. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện bắt buộc
tại Trung tâm
1. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện bắt buộc đối với người
có nguy cơ tái nghiện cao gồm:
a) Hồ sơ của người cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm (bản sao); hoặc hồ sơ xác
lập trong quá trình quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú;
b) Bản kiểm điểm quá trình học tập, rèn luyện trong thời gian ở Trung tâm của
người cai nghiện, có nhận xét đánh giá của Giám đốc Trung tâm; hoặc Phiếu theo dõi
đánh giá người sau cai nghiện hàng tháng của Ban Chỉ đạo xã, phường;
c) Biên bản của Hội đồng xét duyệt người có nguy cơ tái nghiện cao tại Trung
tâm; các tài liệu chứng minh đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm;
d) Văn bản đề nghị của Giám đốc Trung tâm đối với đối tượng quy định tại điểm
b, khoản 5, Điều 3; Hoặc văn bản đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường
đối với đối tượng quy định tại điểm c, khoản 5 Điều 3 Quy chế này;
đ) Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện.
2. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện đối với người tự
nguyện vào Trung tâm bao gồm:
a) Sơ yếu lý lịch (dán ảnh màu 4x6);
b) Đơn tự nguyện xin vào Trung tâm;
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c) Hồ sơ theo dõi quá trình cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm;
d) Các tài liệu liên quan đến nhân thân của người tự nguyện (nếu có);
đ) Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện.
Điều 22. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc lập hồ sơ, xét duyệt và áp
dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm
1. Đối với người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện bắt buộc tại Trung
tâm
a) Đối với đối tượng đang cai nghiện tại Trung tâm: Giám đốc Trung tâm có
trách nhiệm lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện bắt
buộc tại Trung tâm gửi Hội đồng tư vấn thành phố chậm nhất là 20 ngày trước khi
người cai nghiện ma tuý kết thúc thời gian cai nghiện;
b) Đối với đối tượng đang quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng: Chủ tịch UBND
xã, phường có trách nhiệm lập và hoàn thiện hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý
sau cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm trình UBND quận, huyện để gửi Hội đồng tư vấn
thành phố đối với đối tượng không chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý sau cai
nghiện tại nơi cư trú (theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 3 Quy chế này);
c) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Hội đồng tư vấn thành phố
phải tổ chức xét duyệt và trình Chủ tịch UBND thành phố ra Quyết định;
d) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Hội đồng
tư vấn, Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau
cai nghiện tập trung đối với người có nguy cơ tái nghiện cao nhưng không tự nguyện
vào Trung tâm.
2. Đối với người sau cai nghiện tự nguyện xin vào Trung tâm
a) Chậm nhất là 45 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện bắt buộc, Giám
đốc Trung tâm tổ chức cho người đang cai nghiện đăng ký tự nguyện quản lý sau cai
tại Trung tâm và tiến hành lập hồ sơ số người có đơn tự nguyện;
b) Chậm nhất 15 ngày trước khi người cai nghiện ma tuý kết thúc thời gian cai
nghiện, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm chuyển hồ sơ người tự nguyện đăng ký
cho Chi cục PCTNXH;
c) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục trưởng Chi cục
PCTNXH thẩm định và trình Giám đốc Sở LĐ-TB&XH quyết định áp dụng biện pháp
quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm.
Điều 23. Thi hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại
Trung tâm
1. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau
cai nghiện tại Trung tâm có hiệu lực thi hành, UBND xã, phường (cán bộ chuyên trách),
công an xã, phường làm thủ tục giao người sau cai nghiện cho người đứng đầu Trung
tâm.
2. Đối với các trường hợp đang ở Trung tâm thì Giám đốc Trung tâm chuyển hồ
sơ và người sau cai nghiện sang quản lý theo quy định quản lý sau cai nghiện.
3. Người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện
tại Trung tâm nếu không tự giác chấp hành quyết định thì cơ quan Công an áp dụng
biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để buộc người đó phải chấp hành
quyết định.
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Điều 24. Thủ tục giao nhận người sau cai nghiện ma tuý vào Trung tâm
1. Khi tiếp nhận người sau cai nghiện, Trung tâm phải kiểm tra hồ sơ và lập biên
bản giao nhận.
2. Hồ sơ giao nhận người sau cai nghiện ma tuý vào Trung tâm bao gồm:
a) Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố (đối với người có nguy cơ tái
nghiện cao nhưng không tự nguyện vào Trung tâm) hoặc Quyết định của Giám đốc Sở
LĐ-TB&XH (đối với người tự nguyện xin vào Trung tâm) về việc áp dụng biện pháp
quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm;
b) Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm theo
quy định tại Điều 21 Quy chế này.
Điều 25. Nội dung quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm
1. Tổ chức quản lý cách ly người sau cai khỏi môi trường ma tuý;
2. Tiếp tục điều trị các bệnh xã hội và rèn luyện phục hồi sức khoẻ;
3. Tổ chức giáo dục thể chất, đạo đức, pháp luật, hành vi nhân cách;
4. Tổ chức lao động trị liệu, nâng cao kỹ năng lao động;
5. Tổ chức học văn hoá, học nghề;
6. Giáo dục cá biệt, tư vấn về kỹ năng chống tái nghiện.
Điều 26. Hết thời hạn chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện tại Trung
tâm
1. Trong thời gian 30 ngày trước khi người sau cai nghiện hết thời hạn chấp hành
quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm, Giám đốc Trung
tâm thông báo cho bản thân, gia đình và UBND xã, phường nơi người sau cai nghiện
cư trú biết.
2. Khi hết thời hạn chấp hành quyết định, Giám đốc Trung tâm cấp Giấy chứng
nhận đã chấp hành xong quyết định quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm cho người đó
và gửi bản sao Giấy chứng nhận cho UBND xã, phường nơi người đó cư trú và gia đình
để tiếp tục quản lý, giúp đỡ tái hoà nhập cộng đồng.
Chương IV
QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TƯỢNG CAI NGHIỆNMATUÝ
VÀ ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM

Điều 27. Quyền lợi của đối tượng cai nghiện ma tuý và đối tượng quản lý
sau cai nghiện tại Trung tâm
1. Được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện phục hồi sức khoẻ, được cấp thẻ bảo hiểm y
tế miễn phí, được giáo dục đạo đức, pháp luật, được học nghề, tham gia lao động và
hưởng thành quả lao động làm ra.
2. Được trang bị dụng cụ bảo hộ khi lao động và đảm bảo an toàn vệ sinh lao
động theo pháp luật về lao động; được nghỉ lao động trong những ngày lễ, ngày tết,
ngày chủ nhật; được về gia đình 03 ngày để thăm viếng chịu tang khi có bố, mẹ (cả bên
vợ hoặc bên chồng), người trực tiếp nuôi dưỡng vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột
từ trần nhưng phải có đơn đề nghị của gia đình và có xác nhận của chính quyền địa
phương.
3. Được tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt
động sinh hoạt bổ ích khác.
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4. Được gặp và nhận quà của thân nhân chủ yếu khi đến thăm, nhưng không quá
1 lần/ tháng.
5. Được quyền khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội
quy, quy chế của học viên khác, của cán bộ nhân viên Trung tâm.
6. Trường hợp ốm đau nặng, bệnh hiểm nghèo được Trung tâm làm thủ tục đề
nghị cho tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành Quyết định để chữa bệnh.
7. Trường hợp phụ nữ có thai (có xác nhận của y tế Trung tâm, Cơ quan y tế cấp
huyện trở lên) hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, có đơn đề nghị được UBND xã,
phường xác nhận thì được Trung tâm làm thủ tục đề nghị cho đình chỉ thi hành Quyết
định cai nghiện bắt buộc, chuyển giao cho UBND xã, phường quản lý giáo dục tại địa
phương.
8. Được Trung tâm xem xét đề nghị giảm, miễn thời gian chấp hành tập trung
cai nghiện và quản lý sau cai nghiện còn lại nếu có đủ các điều kiện sau:
a) Có nhiều tiến bộ nổi bật hoặc lập công trong quá trình cai nghiện và quản lý
sau cai nghiện;
b) Được tập thể học viên bầu chọn;
Các điều kiện nêu trên thực hiện theo quy chế khen thưởng tại Trung tâm được
cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian được xét giảm cộng dồn không quá ½ thời
gian chấp hành quyết định. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND thành phố quyết
định.
Điều 28. Trách nhiệm của đối tượng cai nghiện ma tuý và đối tượng quản
lý sau cai nghiện tại Trung tâm
1. Phải chấp hành đúng pháp luật Nhà nước, Quy chế này và nội quy, quy chế
của Trung tâm. Nếu vi phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định
của pháp luật và Quy chế của Trung tâm.
2. Trong thời gian cai nghiện ma tuý và quản lý giáo dục sau cai nghiện tại Trung
tâm, nếu tiếp tục sử dụng trái phép chất ma tuý thì thời gian cai nghiện ma tuý và quản
lý sau cai nghiện được tính lại từ đầu.
3. Trong thời gian đi bệnh viện điều trị, đối tượng phải chữa bệnh theo chỉ định
của bác sĩ Bệnh viện và chịu sự quản lý, giám sát của UBND xã, phường nơi cư trú.
Trường hợp đối tượng cố tình không điều trị hoặc tiếp tục sử dụng trái phép chất
ma tuý thì Công an xã, phường lập biên bản chuyển đối tượng vào Trung tâm để chấp
hành Quyết định cai nghiện hoặc quản lý sau cai nghiện bắt buộc với thời gian được
tính lại từ đầu.
4. Đối tượng có hành vi trốn khỏi Trung tâm phải chịu hình thức kỷ luật theo
Quy chế của Trung tâm; thời gian cai nghiện, quản lý sau cai được tính lại từ đầu.
5. Đối tượng cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm, bản thân hoặc
gia đình phải đóng góp các khoản chi phí theo quy định của pháp luật và theo quy định
của UBND thành phố.
Chương V
CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG CAI NGHIỆN, QUẢN LÝ SAU CAI
NGHIỆN; CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC
TẠI TRUNG TÂM
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Điều 29. Chế độ trợ cấp đối với đối tượng cai nghiện và quản lý sau cai nghiện
tại Trung tâm
1. Đối tượng cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm (cả tự nguyện và
bắt buộc) được hỗ trợ:
a) Tiền ăn: 12 tháng đối với người cai nghiện ma tuý và không quá 24 tháng đối
với người sau cai nghiện;
b) Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm và thuốc điều trị các
bệnh cơ hội khác/1 lần chấp hành quyết định;
c) Tiền mua sắm vật dụng cá nhân hàng năm (quần áo và các vật dụng cá nhân
khác…);
d) Tiền hoạt động văn thể mỹ/1 năm;
đ) Tiền học văn hoá, học nghề;
e) Tiền tàu xe, ăn đường về hoà nhập cộng đồng/1 lần chấp hành quyết định;
g) Tiền vệ sinh phụ nữ/1 tháng;
h) Tiền mua sắm chăn màn/1 lần chấp hành quyết định;
i) Tiền mua thẻ bảo hiểm y tế hàng năm.
2. Mức hỗ trợ được thực hiện theo qui định hiện hành của Trung ương và của
UBND thành phố.
Điều 30. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức, người lao động làm việc
tại Trung tâm
- Chế độ phụ cấp được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Trung ương bao
gồm: phụ cấp khu vực, phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại
nguy hiểm, phụ cấp trực y tế 24/24 giờ, bồi dưỡng hiện vật do làm việc trong môi
trường độc hại nguy hiểm, phụ cấp thu hút đặc thù, phụ cấp ưu đãi y tế, phụ cấp ưu đãi
giáo dục, phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ viên chức làm công tác quản lý và chế độ phụ
cấp cho những người trực tiếp quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS tại
Trung tâm;
Mức phụ cấp các chế độ trên được áp dụng theo quy định của Trung ương và của
UBND thành phố tại thời điểm thực hiện.
- Ngoài các chế độ trên, cán bộ, viên chức, người lao động công tác tại Trung tâm
còn được hưởng các chế độ như sau:
+ Phụ cấp thu hút 200% lương chính (cấp bậc và chức vụ) đối với bác sĩ; 150%
lương chính đối với số cán bộ nhân viên y tế còn lại, cán bộ có trình độ Đại học công
tác tại Trung tâm; 100% lương chính đối với số cán bộ, nhân viên, người lao động còn
lại đang công tác tại Trung tâm;
+ Được thanh toán chế độ công tác phí khi đi công tác tại các xã, phường, quận,
huyện trong thành phố và đi công tác ngoài tỉnh theo quy định của UBND thành phố.
Điều 31. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 29, 30 Quy chế này được bố trí trong
dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách thành phố hàng năm.
2. Ngân sách thành phố chi trước các khoản thân nhân gia đình học viên phải đóng
góp trên cơ sở dự toán hàng năm của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, nhằm đảm
bảo các hoạt động bình thường của Trung tâm.
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3. Tất cả các khoản đóng góp của thân nhân gia đình học viên theo quy định hiện
hành, Trung tâm có trách nhiệm thu và nộp vào ngân sách thành phố.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 32. Trách nhiệm của Trung tâm
1. Tổ chức tiếp nhận, phân loại, lập hồ sơ sổ sách quản lý người nghiện, người
sau cai nghiện ma tuý; thực hiện phát đồ cắt cơn, cai nghiện phục hồi sức khoẻ; tổ chức
giáo dục pháp luật, đạo đức, rèn luyện lao động, dạy nghề cho người cai nghiện và
người sau cai nghiện.
Có biện pháp phòng, chống việc bỏ trốn, chống ma tuý thâm nhập, chống các
hành vi tiêu cực tại Trung tâm; cán bộ nhân viên Trung tâm vi phạm thì phải kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý nghiêm theo quy
định của pháp luật và theo nội quy, quy chế của Trung tâm.
2. Khi tiếp nhận người nghiện và người sau cai nghiện ma tuý, Trung tâm phải
kiểm tra đối chiếu hồ sơ với người được giao nhận; thu giữ những vật dụng, tư trang
không được phép mang vào nơi cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; lập biên bản tiếp
nhận, ghi tên người nghiện và người sau cai nghiện vào sổ quản lý.
3. Thành lập khu vực tiếp nhận người nghiện vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm.
4. Tổ chức khu vực dành riêng cho người cai nghiện, người sau cai nghiện là nữ,
trẻ em dưới 18 tuổi, người sử dụng ma tuý tổng hợp.
5. Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người cai nghiện, người sau cai nghiện
khi tham gia lao động sản xuất. Nếu xảy ra tai nạn lao động, phải có biện pháp xử lý
ngay theo quy định của pháp luật về lao động.
6. Quản lý, tổ chức điều trị bệnh cho người cai nghiện, người sau cai nghiện khi
ốm đau.
a) Người đang cai nghiện, người sau cai nghiện bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo
mà Trung tâm không đủ điều kiện để tiếp tục điều trị phải có trách nhiệm đưa người
bệnh đến khám tại cơ sở y tế cấp thành phố;
b) Trường hợp đối tượng mắc bệnh vượt quá khả năng điều trị của Trung tâm thì
lập thủ tục đề nghị Chi cục PCTNXH tham mưu cho Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trình
UBND thành phố quyết định cho tạm đình chỉ thi hành Quyết định để chữa bệnh. Sau
khi có Quyết định, Trung tâm tổ chức bàn giao người bệnh cho cơ sở y tế, UBND xã,
phường và gia đình quản lý chữa bệnh;
c) Hàng tháng Trung tâm phối hợp với địa phương kiểm tra định kỳ việc chữa
bệnh của người bệnh. Chi phí trong thời gian chữa bệnh thực hiện theo quy định hiện
hành của nhà nước.
7. Trong thời gian điều trị, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi chữa bệnh thì Trung tâm
phải thông báo bằng văn bản cho UBND, Công an xã, phường nơi đối tượng cư trú biết
để kiểm tra bắt chuyển đối tượng vào lại Trung tâm.
8. Người đang cai nghịên, người sau cai nghiện bị chết Trung tâm phải có biện
pháp giữ nguyên hiện trường, báo ngay cho cơ quan chủ quản, cơ quan y tế, Công an
nơi gần nhất và Viện kiểm sát nhân dân thành phố để điều tra làm rõ theo đúng quy
định của pháp luật; đồng thời thông báo cho thân nhân người chết đến chứng kiến và
nhận về để mai táng.
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Trường hợp không có thân nhân hoặc thân nhân không đến, Trung tâm có trách
nhiệm tổ chức mai táng sau khi được phép của cơ quan có thẩm quyền; chi phí mai
táng được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
9. Người nghiện, người sau cai nghiện khi hết thời hạn cai nghiện hoặc quản lý
sau cai nghiện theo quy định, Trung tâm phải thông báo cho chính quyền địa phương
và gia đình biết trước 30 ngày và mời đến Trung tâm để nhận bàn giao đối tượng về
quản lý tại địa phương.
Cấp giấy chứng nhận và lập biên bản bàn giao người hết thời hạn cai nghiện,
người hết thời hạn quản lý sau cai nghiện cho gia đình và UBND xã, phường để tiếp
tục quản lý.
10. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có văn bản yêu cầu chuyển
giao đối tượng đang chấp hành Quyết định tại Trung tâm để điều tra, xét xử, Trung tâm
phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự. Giám đốc Trung
tâm báo cáo bằng văn bản cho Chi cục PCTNXH, Sở LĐ-TB&XH để thực hiện đúng
theo quy định hiện hành.
Điều 33. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác cai nghiện và quản lý sau
cai nghiện ma tuý; tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch hàng năm, dài
hạn về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.
2. Là Chủ tịch Hội đồng tư vấn thành phố.
3. Trực tiếp quản lý toàn diện Trung tâm; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn
thể, địa phương kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai
nghiện trên địa bàn thành phố.
4. Chỉ đạo ngành dọc tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai thực hiện công
tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.
5. Xây dựng và ban hành các biểu mẫu phục vụ cho việc cai nghiện, quản lý sau
cai nghiện.
6. Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quy chế
cho UBND thành phố, đề xuất giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Điều 34. Trách nhiệm của Công an thành phố
1. Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với các ngành chức năng giúp UBND cùng
cấp lập hồ sơ và đưa đối tượng cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai nghiện vào Trung
tâm; trực tiếp tham mưu tổ chức quản lý giáo dục người sau cai nghiện tại nơi cư trú.
2. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác bảo vệ và huấn
luyện, hướng dẫn sử dụng các loại trang thiết bị công cụ hỗ trợ cho cán bộ Trung tâm
theo đề nghị của Sở LĐ-TB&XH.
3. Hỗ trợ lực lượng bảo vệ Trung tâm khi có yêu cầu, đồng thời phối hợp với các
ngành chức năng xử lý khi có tình huống xấu xảy ra tại Trung tâm.
4. Phối hợp các cơ quan chức năng điều tra xử lý đối tượng cai nghiện và quản
lý giáo dục sau cai nghiện tại Trung tâm có hành vi vi phạm pháp luật.
Điều 35. Trách nhiệm của Sở Y tế
1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn trong hỗ trợ cắt
cơn, điều trị, cai nghiện phục hồi sức khoẻ cho người cai nghiện tại Trung tâm.
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2. Chỉ đạo các cơ sở y tế chuyên khoa phối hợp với Trung tâm trong việc xét
nghiệm, điều trị các bệnh xã hội và hướng dẫn việc phòng, chống lây nhiễm lao và
HIV/AIDS cho học viên tại Trung tâm.
3. Hướng dẫn y tế các cấp cơ sở quản lý, theo dõi sức khoẻ người sau cai; chỉ
đạo Bệnh viện tiếp nhận, cứu chữa, quản lý người nghiện ma tuý, người sau cai nghiện
mắc các bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo do Trung tâm chuyển đến.
4. Tham mưu trình UBND thành phố về chế độ miễn, giảm viện phí cho người
nghiện ma tuý đang cai nghiện và người đang được quản lý sau cai nghiện.
5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chương trình điều trị nghiện các chất dạng
thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn thành phố.
Điều 36. Các sở, ngành liên quan và đề nghị UBMTTQVN thành phố, các
đoàn thể
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện và
cùng tham gia thực hiện tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý.
Điều 37. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện
1. Tổ chức quản lý chặt chẽ địa bàn, nắm chắc di biến động của đối tượng nghiện;
chỉ đạo việc quản lý giáo dục sau cai nghiện tại nơi cư trú, có biện pháp ngăn chặn tình
trạng tái nghiện và gia tăng người nghiện mới.
2. Chỉ đạo các ngành chức năng và UBND xã, phường thường xuyên rà soát,
phát hiện kịp thời người nghiện, lập hồ sơ, xét duyệt đưa hết số người nghiện vào Trung
tâm cai nghiện.
3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường trong việc thực hiện quy trình
quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú; đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ,
giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống hoà nhập cộng đồng.
4. Bố trí lực lượng, hỗ trợ kinh phí và phương tiện cần thiết để thực hiện có hiệu
quả công tác quản lý sau cai nghiện trên địa bàn.
Điều 38. Trách nhiệm của UBND xã, phường
Chủ động phối hợp với các đoàn thể và gia đình trong việc tổ chức quản lý giáo
dục người sau cai nghiện tại nơi cư trú theo qui định tại Quy chế này.
Điều 39. Định kỳ 6 tháng, năm các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương
báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo
UBND thành phố.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinhs các cơ quan, đơn vị, tổ
chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng
hợp báo cáo UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh
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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân
bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định
ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%)
phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của
thành phố Đà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân
sách nhà nước năm 2011;
Căn cứ Nghị quyết số 104/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của HĐND thành
phố Đà Nẵng về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các
khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương và định mức phân bổ dự toán chi ngân
sách địa phương năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo Luật Ngân
sách nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm
vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của
thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và tỷ lệ
phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương.
Điều 2. Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự
toán chi ngân sách địa phương ban hành theo Quyết định này là cơ sở để xây dựng và
phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương kể từ năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn
định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Điều 3. Căn cứ quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân
bổ dự toán chi ngân sách địa phương, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân
chia giữa các cấp ngân sách địa phương ban hành kèm theo Quyết định này và các chỉ
tiêu kế hoạch tài chính - ngân sách được giao:
- Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện và
phường tiến hành phân bổ và giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực
thuộc tổ chức thực hiện.
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- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành phân bổ dự toán ngân sách hàng
năm, trình HĐND cấp mình quyết định để giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc tổ
chức thực hiện.
Điều 4. Hiệu lực thi hành.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, được áp dụng
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm ngân sách 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách
mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10
năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu
và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách
địa phương từ năm 2007 đến năm 2010 của thành phố Đà Nẵng, Quyết định số
106/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 về việc điều chỉnh Quyết định số
95/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố; Những quy
định khác có nội dung liên quan trái với quy định tại quyết định này đều không còn
hiệu lực thi hành kể từ năm ngân sách 2011.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Cục trưởng Cục thuế Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận,
huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương
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QUY ĐỊNH
Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi
ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới
theo quy định Luật Ngân sách nhà nước và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia
các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010
của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích, yêu cầu phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và xây dựng
hệ thống định mức.
1. Nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương
trong việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; đảm bảo nguồn thu đáp ứng
kịp thời nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh - trật tự trên địa bàn
của các cấp chính quyền địa phương.
2. Thực hiện ổn định ngân sách trong một thời kỳ nhất định theo quy định của
Luật Ngân sách nhà nước.
3. Tăng cường phân cấp nguồn thu cho ngân sách cấp dưới nhằm đảm bảo khả
năng tự cân đối ngân sách của các cấp, giảm dần số bổ sung từ ngân sách cấp trên.
4. Đảm bảo kinh phí hoạt động cho các ngành, địa phương hoàn thành các mục
tiêu theo Nghị quyết HĐND; tăng mức ưu tiên đối với khu vực miền núi.
5. Thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính nâng cao
chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.
6. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế xã hội; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí
quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước; giao quyền tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với
đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ.
Điều 2. Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và xây dựng hệ thống
định mức.
1. Phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và năng
lực quản lý của mỗi cấp trên địa bàn;
2. Ngân sách thành phố giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ
quan trọng trên địa bàn thành phố; đồng thời, đảm bảo việc cân đối cho những địa
phương chưa thể cân đối được, giúp cho các địa phương chủ động trong cân đối ngân
sách cấp mình;
3. Hệ thống định mức 2011 được xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ
chi các năm qua; các chế độ, chính sách, nhiệm vụ mới do Nhà nước ban hành và đảm
bảo toàn bộ tiền lương theo mức tiền lương tối thiểu: 730.000 đồng;
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4. Tiếp tục sử dụng tiêu chí dân số làm tiêu chí chủ yếu để phân bổ dự toán chi
ngân sách; đồng thời, căn cứ vào tính chất, đặc điểm của từng lĩnh vực, từng vùng để
sử dụng các tiêu thức bổ sung cho phù hợp như: số lượng giường bệnh, số lượng học
sinh theo từng cấp học, số đối tượng chính sách, đặc điểm vị trí địa lý của từng địa
phương;
5. Đảm bảo định mức mới phân bổ cho các đơn vị, địa phương có mức tăng hợp
lý so với giai đoạn trước; đồng thời, phải đảm bảo phù hợp với tốc độ tăng thu ngân
sách hằng năm và khả năng cân đối ngân sách địa phương.
Chương II
PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI
GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH
Điều 3. Nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng 100%
1. Các khoản thu ngân sách cấp thành phố được hưởng, gồm:
a) Thuế tài nguyên của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài (không kể thuế tài nguyên thu từ hoạt động dầu khí), doanh nghiệp tư nhân,
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các đơn vị khác (kể cả doanh nghiệp
và đơn vị trực thuộc các doanh nghiệp có trụ sở chính ngoài địa bàn thành phố) do Cục
Thuế thành phố Đà Nẵng trực tiếp quản lý thu;
b) Thuế môn bài của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và
các đơn vị khác do Cục Thuế thành phố Đà Nẵng trực tiếp quản lý thu;
c) Tiền sử dụng đất;
d) Lệ phí trước bạ nhà, đất từ các tổ chức do Cục Thuế thành phố quản lý thu
(trừ lệ phí trước bạ đối với tài sản khác như ô tô, xe máy, tàu thuyền....);
đ) Tiền đền bù thiệt hại đất, tiền cho thuê mặt đất, tiền thuê mặt nước (không kể
tiền thuê mặt nước thu từ họat động dầu khí), tiền thuê mặt nước gắn với đất liền;
e) Tiền cho thuê nhà và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước;
g) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;
h) Thu nhập từ vốn góp của ngân sách địa phương, tiền thu hồi vốn của ngân
sách địa phương tại các cơ sở kinh tế, thu thanh lý tài sản và các khoản thu khác của
doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, phần nộp ngân sách theo quy định của
pháp luật, thu từ Quỹ dự trữ tài chính của thành phố;
i) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho
các cơ quan, đơn vị do thành phố quản lý;
k) Các khoản phí, lệ phí - phần nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật
do các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tổ chức thu (không kể phí xăng dầu);
l) Thu từ huy động đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định
tại Khoản 3, Điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước (Luật NSNN);
m) Thu kết dư ngân sách thành phố;
n) Các khoản thu khác ngân sách do thành phố quản lý thu: các khoản phạt, tịch
thu, thanh lý tài sản và thu khác của ngân sách thành phố theo quy định của pháp luật;
huy động từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; đóng góp tự nguyện của
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho ngân sách thành phố;
o) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương;
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p) Thu chuyển nguồn từ ngân sách thành phố năm trước sang năm sau.
2. Các khoản thu ngân sách quận, huyện được hưởng, gồm:
a) Thuế tài nguyên của các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh gồm: hợp tác xã, tổ
hợp tác (hoạt động theo Luật Hợp tác xã); doanh nghiệp tư nhân; công ty trách nhiệm
hữu hạn; công ty cổ phần; hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác (kể cả doanh
nghiệp và các đơn vị trực thuộc các doanh nghiệp có trụ sở chính ngoài địa bàn thành
phố) do Chi cục Thuế quận, huyện trực tiếp quản lý thu;
b) Thuế môn bài của các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh gồm: hợp tác xã, tổ hợp
tác (hoạt động theo Luật Hợp tác xã); doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu
hạn, công ty cổ phần; hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác do Chi cục Thuế quận,
huyện trực tiếp quản lý thu;
c) Các khoản phí, lệ phí - phần nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp
luật do các cơ quan, đơn vị thuộc quận, huyện tổ chức thu;
d) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho
các cơ quan, đơn vị do quận, huyện quản lý;
đ) Các khoản thu khác ngân sách do quận, huyện quản lý thu: các khoản phạt,
tịch thu, thanh lý tài sản; thu từ các hoạt động sự nghiệp khác - phần nộp ngân sách
nhà nước theo quy định của pháp luật; thu khác từ các hộ kinh doanh cá thể, hợp tác
xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các đơn vị
khác do Chi cục Thuế quận, huyện quản lý thu; thu khác của ngân sách quận, huyện
theo quy định của pháp luật; huy động từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp
luật để đầu tư xây dựng các công trình do quận, huyện làm chủ dự án. Đóng góp tự
nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho ngân sách quận, huyện;
e) Lệ phí trước bạ nhà, đất và các tài sản khác (ô tô, xe máy, tàu thuyền...) từ các
tổ chức, cá nhân do Chi cục Thuế quận, huyện quản lý thu;
g) Thu kết dư ngân sách quận, huyện;
h) Thu bổ sung từ ngân sách thành phố;
i) Thu chuyển nguồn từ ngân sách quận, huyện năm trước sang năm sau.
3. Các khoản thu ngân sách phường, xã được hưởng, gồm:
a) Các khoản phí, lệ phí phần nộp ngân sách phường, xã theo quy định của pháp
luật do các cơ quan, đơn vị thuộc phường, xã tổ chức thu;
b) Thu đấu thầu, thu khoán theo mùa vụ từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản
khác theo quy định của pháp luật do phường, xã quản lý; các khoản thu khác của ngân
sách phường, xã theo qui định của pháp luật; các khoản huy động đóng góp của tổ
chức, cá nhân trong và ngoài nước cho ngân sách phường, xã, gồm: các khoản huy
động đóng góp theo quy định của pháp luật, các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự
nguyện để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các khoản đóng góp tự nguyện khác;
c) Thu viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước trực tiếp
cho ngân sách phường, xã theo quy định;
d) Thu kết dư ngân sách phường, xã;
đ) Thu bổ sung từ ngân sách quận, huyện;
e) Thu chuyển nguồn từ ngân sách phường, xã năm trước sang năm sau.
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Điều 4. Nguồn thu phân chia giữa các cấp ngân sách
1. Các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương với ngân sách địa phương,
gồm:
a) Thuế giá trị gia tăng (không kể thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu, thuế
giá trị gia tăng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết);
b) Thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp của các
đơn vị hạch toán toàn ngành và thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xổ số kiến
thiết);
c) Thuế thu nhập cá nhân;
d) Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước (không kể thuế tiêu
thụ đặc biệt thu từ hoạt động xổ số kiến thiết);
e) Phí xăng, dầu (thực hiện theo quy định hiện hành).
2. Các khoản thu phân chia giữa ngân sách thành phố với ngân sách quận, huyện,
gồm:
a) Thuế giá trị gia tăng (không kể thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu) của
các hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty
cổ phần và các đơn vị khác do Chi cục Thuế quận, huyện trực tiếp quản lý thu;
b) Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm
hữu hạn, công ty cổ phần và các đơn vị khác do Chi cục Thuế quận, huyện trực tiếp
quản lý thu;
c) Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước của các hộ kinh
doanh cá thể, hợp tác xã, các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công
ty cổ phần và các đơn vị khác do Chi cục Thuế quận, huyện trực tiếp quản lý thu; thuế
tiêu thụ đặc biệt từ hoạt động karaoke, massage, vũ trường phân cấp cho Chi cục Thuế
quận, huyện trực tiếp quản lý thu;
d) Thuế thu nhập cá nhân do Chi cục Thuế quận huyện quản lý thu.
3. Các khoản thu phân chia giữa ngân sách quận, huyện với ngân sách phường,
xã, gồm:
a) Thuế giá trị gia tăng của các hộ kinh doanh cá thể do Chi cục Thuế quận,
huyện quản lý thu;
b) Thuế thu nhập cá nhân do Chi cục Thuế quận, huyện quản lý thu;
c) Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước của các hộ kinh
doanh cá thể;
d) Thuế môn bài các hộ kinh doanh cá thể;
đ) Thuế nhà, đất do Chi cục Thuế quận, huyện quản lý thu;
e) Lệ phí trước bạ nhà, đất từ các cá nhân phát sinh trên địa bàn các xã do Chi
cục Thuế huyện Hòa Vang quản lý thu;
g) Thuế sử dụng đất nông nghiệp (nếu có).
Điều 5. Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách cấp thành phố
1. Chi đầu tư phát triển
a) Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội do cấp thành
phố quản lý;
b) Cấp, bổ sung vốn điều lệ, hoạt động cho các tổ chức tài chính của thành phố
theo quy định của pháp luật;
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c) Chi đầu tư phát triển trong các chương trình mục tiêu quốc gia do các cơ quan
thành phố thực hiện;
d) Các khoản chi đầu tư khác theo qui định của pháp luật.
2. Chi thường xuyên
a) Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Giáo dục trung học phổ thông,
trường THCS Nguyễn Khuyến, giáo dục phổ thông chuyên biệt, giáo dục thường
xuyên; đào tạo trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề, đào tạo nghề hệ cao đẳng, đào
tạo ngắn hạn, đào tạo lại và các hình thức giáo dục đào tạo khác theo các chương trình,
đề án của thành phố.
b) Sự nghiệp y tế: Chi công tác phòng bệnh, công tác chữa bệnh (bao gồm nhiệm
vụ chi của Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang và các trạm y tế trực thuộc);
chi lương cho cán bộ làm công tác dân số ở phường, xã thuộc quận Cẩm Lệ và huyện
Hòa Vang; công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ; chi cho công tác điều dưỡng và
phục hồi chức năng; và các hoạt động y tế khác thuộc cấp thành phố quản lý; kinh phí
thực hiện nhiệm vụ dân số; kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; kinh
phí mua thẻ bảo hiểm cho người nghèo, đồng bào dân tộc; kinh phí hỗ trợ mua bảo
hiểm y tế cận nghèo, học sinh, sinh viên,...
c) Sự nghiệp văn hóa thông tin: Bảo tồn, bảo tàng, thư viện, biểu diễn nghệ thuật;
Chi hoạt động của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa theo Thông
tư Liên tịch số 31/2006/TTLT/BTC-BVHTT ngày 07/4/2006 của Bộ Tài chính - Bộ Văn
hóa Thông tin (sau đây viết tắt là Thông tư Liên tịch số 31/2006/TTLT/BTC-BVHTT);
thực hiện chương trình nếp sống văn minh đô thị, thực hiện hoạt động về gia đình và
hoạt động văn hóa khác.
d) Sự nghiệp phát thanh truyền hình: Chi hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền
hình thành phố.
đ) Sự nghiệp thể dục thể thao: Chi tổ chức cho các giải thi đấu cấp thành phố;
kinh phí cho Vận động viên cấp quốc gia đạt giải thành tích cao và Vận động viên
khuyết tật; kinh phí cho các hoạt động thể thao khác
e) Sự nghiệp khoa học và công nghệ: Nghiên cứu khoa học; hoạt động đo lường
chất lượng; chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động
khoa học công nghệ khác.
g) Sự nghiệp đảm bảo xã hội: Hoạt động xã hội tập trung tại các Trung tâm bảo
trợ xã hội; hoạt động xã hội không tập trung như: công tác cứu tế xã hội; cứu đói; xóa
đói giảm nghèo; phòng chống tệ nạn xã hội; chương trình quản lý sau cai nghiện và
phòng chống mại dâm; kinh phí bảo hiểm y tế cho cựu thanh niên xung phong, đối
tượng chính sách, trẻ mồ côi tại các trung tâm bảo trợ xã hội; công tác tuyên truyền,
bảo vệ trẻ em; hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố
quản lý; cho vay giải quyết việc làm; thăm hỏi các đối tượng nhân ngày lễ, tết; tham
quan nghỉ dưỡng của đối tượng chính sách; các hoạt động đảm bảo xã hội khác…
h) Sự nghiệp kinh tế:
- Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp và lâm nghiệp: duy tu, bảo dưỡng
các công trình thủy lợi; công tác khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư; chi khoanh
nuôi, bảo vệ, phòng chống cháy rừng; khai thác nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy
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sản; thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí; thực hiện chương trình tam nông theo
Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/10/2007 của Thường vụ Thành ủy.
- Sự nghiệp giao thông, kiến thiết thị chính: Thực hiện công tác quản lý, chăm
sóc cây xanh, công viên; quản lý, duy tu, bão dưỡng cầu, đường (rộng trên 7,5m); quản
lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông; quản lý, vận hành và duy tu, bão dưỡng
hệ thống điện chiếu sáng công cộng; chi phí điện chiếu sáng công cộng; và các hoạt
động đảm bảo giao thông và kiến thiết thị chính khác.
- Sự nghiệp tài nguyên:
+ Đo đạc bản đồ, thành lập bản đồ địa chính; xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng
đất các cấp; thống kê hiện trạng sử dụng đất hàng năm; tổng kiểm kê, kiểm tra, tổng
hợp, xử lý số liệu đất đai định kỳ theo quy định của Luật Đất đai;
+ Chỉnh lý biến động đất đai; đánh giá, phân hạng đất; lập kế hoạch sử dụng đất
đai định kỳ, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm; quản lý, thu thập,
xử lý thông tin, lưu trữ, cập nhật và cung cấp tư liệu đo đạc bản đồ và quản lý tài nguyên
khoáng sản theo quy định.
- Sự nghiệp kinh tế khác: hoạt động khuyến công; xúc tiến du lịch, thương mại,
đầu tư, phục vụ đối ngoại và các hoạt động khác của các đơn vị thuộc sự nghiệp kinh
tế khác; kinh phí quy hoạch dự án theo Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008
của Bộ Tài chính.
i) Sự nghiệp môi trường:
- Hoạt động quan trắc phân tích môi trường (thành phần môi trường đất, nước,
không khí,...) đối với chương trình quan trắc địa phương, quan trắc giám sát tác động của
môi trường ở địa phương;
- Điều tra cơ bản thành phần môi trường; điều tra, đánh giá tình hình ô nhiễm môi
trường tại các khu vực ô nhiễm, làng nghề, khu sản xuất, chăn nuôi tập trung, những khu
vực dự báo có ảnh hưởng chất độc hóa học; các hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra về
quản lý nhà nước về môi trường;
- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi
trường; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ môi trường trong các chương
trình, dự án, đề án;
- Bảo vệ môi trường ngành công thương, bảo vệ môi trường trong các khu công
nghiệp; phục vụ điều tra tội phạm môi trường;
- Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị; Chi công tác
vệ sinh môi trường và các nhiệm vụ khác có liên quan về bảo vệ môi trường.
k) Quản lý hành chính: Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước; hoạt
động của các cơ quan Đảng cấp thành phố; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội;
các tổ chức xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp thành phố theo quy định của pháp
luật; thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân
cư theo Thông tư Liên tịch số 02/2002/SĐTTLT/BTC-MTTW ngày 10/01/2002 của
Bộ Tài chính - Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam (sau đây viết
tắt là Thông tư Liên tịch số 02/2002/SĐTTLT/BTC-MTTW);
l) Quốc phòng: Thực hiện các nhiệm vụ về công tác quốc phòng địa phương theo
quy định tại Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ và Luật
Dân quân tự vệ; thực hiện công tác biên phòng địa phương, thực hiện Luật Biên giới
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quốc gia và khu vực biên giới biển và các nhiệm vụ khác theo quy định phục vụ công
tác quốc phòng địa phương.
m) An ninh: Thực hiện các nhiệm vụ về công tác an ninh trật tự và an toàn xã
hội theo quy định tại Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ;
thực hiện công tác phát huy người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ
thị 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ; phòng, chống cướp
giật trên địa bàn và các nhiệm vụ khác đảm bảo an ninh trật tự.
n) Chi thường xuyên từ chương trình quốc gia do Chính phủ giao thành phố quản
lý.
o) Chi trợ giá theo chính sách của Nhà nước.
p) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật
3. Chi trả nợ gốc, lãi tiền huy động đầu tư theo quy định tại Khoản 3, Điều 8,
Luật Ngân sách nhà nước.
4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính của cấp thành phố.
5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới.
6. Chi chuyển nguồn ngân sách thành phố năm trước sang năm sau.
Điều 6. Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách quận, huyện
1. Chi đầu tư phát triển
Đầu tư xây dựng các công trình thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương
theo phân cấp; các mục tiêu theo chủ trương của Thường vụ Thành ủy; xây dựng các
công trình từ nguồn nhân dân tự nguyện đóng góp và các khoản chi đầu tư khác theo
quy định.
2. Chi thường xuyên
a) Sự nghiệp giáo dục: Giáo dục trung học cơ sở (trừ trường THCS Nguyễn
Khuyến), tiểu học (trừ Trường tiểu học Chuyên biệt tương lai), mẫu giáo, mầm non.
b) Sự nghiệp đào tạo: Chi hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị như:
triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của trung ương, thành phố, quận huyện, tổ chức bồi
dưỡng các lớp đối tượng Đảng, tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phổ
thông theo kế hoạch của Thành ủy.
c) Sự nghiệp y tế: Chi công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh của các Trung tâm
Y tế; chi lương và chi khác cho các Trạm y tế; chi lương cho cán bộ làm công tác dân
số ở phường theo quy định (trừ quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang thuộc thành phố
quản lý).
d) Sự nghiệp văn hóa thông tin: Chi hoạt động Trung tâm văn hóa, nhà văn hóa,
thư viện; chi hoạt động của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
theo Thông tư Liên tịch số 31/2006/TTLT/BTC-BVHTT; hoạt động của đội thông tin
lưu động và các hoạt động văn hóa - thông tin; tổ chức các Lễ hội hằng năm theo chủ
trương của thành phố.
đ) Sự nghiệp truyền thanh: Hoạt động của Đài Truyền thanh quận, huyện; chi
hoạt động của Trạm thu phát lại truyền hình Hoà Bắc.
e) Sự nghiệp thể dục thể thao: Công tác bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức các giải thi
đấu thể dục thể thao và các hoạt động thể dục thể thao khác trên địa bàn quận huyện.
g) Sự nghiệp khoa học công nghệ: Chi hỗ trợ đề tài và chương trình dự án cấp
cơ sở; tập huấn về công tác đo lường chất lượng; kiểm tra đo lường chất lượng.
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h) Sự nghiệp đảm bảo xã hội: Chi thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo quy
định hiện hành; thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng cho cán bộ phường, xã nghỉ việc
theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số
111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng; hỗ trợ sửa chữa nhà cho các đối
tượng chính sách; mai táng phí cho các đối tượng theo phân cấp; thăm hỏi gia đình
thuộc diện chính sách nhân ngày lễ, tết; phòng chống các tệ nạn xã hội và các hoạt
động xã hội khác do cấp quận, huyện thực hiện; phối hợp thực hiện chương trình thành
phố “5 không, 3 có”.
i) Sự nghiệp kinh tế:
- Sự nghiệp nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi: Chi cho công tác
chống hạn cục bộ; xây dựng các mô hình sản xuất nhỏ; tập huấn nghiệp vụ khuyến
nông, lâm, ngư; hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi; phối hợp trong công tác truy quét,
bảo vệ và phòng, chống cháy rừng và một số công việc khác thuộc cấp quận, huyện
quản lý; thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí cho nông dân;
- Sự nghiệp giao thông công chính và kiến thiết thị chính: Quản lý, bảo trì hệ
thống đường huyện; đường đô thị có bề rộng mặt đường từ 7,5m trở xuống. Duy tu,
bảo dưỡng hệ thống đường, mương cống thoát nước, điện chiếu sáng các đường kiệt,
hẻm, liên xã, các công trình phúc lợi công cộng và thực hiện các sự nghiệp thị chính
khác do cấp quận, huyện quản lý;
- Sự nghiệp tài nguyên: xử lý thông tin và lưu trữ hồ sơ địa chính; chỉnh lý biến
động đất đai, thống kê hiện trạng sử dụng đất hàng năm (nếu có); tuyên truyền phổ biến
pháp luật về tài nguyên khoáng sản; quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản;
- Sự nghiệp kinh tế khác: quản lý chợ thuộc quận, huyện; xây dựng đề án phát
triển thương mại dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp và các hoạt động kinh tế khác.
k) Sự nghiệp môi trường: Quan trắc và phân tích môi trường các hồ trên địa bàn
theo phân cấp; điều tra đánh giá tình hình môi trường trên địa bàn và tại các cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ theo phân cấp; tổ chức đăng ký và kiểm tra việc thực hiện
cam kết bảo vệ môi trường; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường,
khen thưởng về bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ khác liên quan đến bảo vệ môi
trường theo phân cấp.
l) Quản lý hành chính: Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước; hoạt động của
các cơ quan Đảng ở quận, huyện; hoạt động của 5 (năm) tổ chức chính trị xã hội cấp
quận huyện; các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp quận, huyện theo quy
định; chi thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư theo Thông tư Liên tịch số 02/2002/SĐTTLT/BTC-MTTW; phổ biến, giáo dục
pháp luật; các khoản phụ cấp theo quy định; một số hoạt động của ngành.
m) Quốc phòng: Thực hiện các nhiệm vụ về công tác quốc phòng địa phương
theo quy định tại Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ và
Luật Dân quân tự vệ; hỗ trợ kinh phí phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng
khác tại địa phương.
n) An ninh: Thực hiện các nhiệm vụ về công tác an ninh trật tự và an toàn xã hội
theo quy định tại Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ; phối
hợp thực hiện các nhiệm vụ về an ninh khác tại địa phương.
o) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật
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3. Chi bổ sung cho ngân sách phường, xã.
4. Chi chuyển nguồn năm trước sang năm sau.
Điều 7. Phân cấp Nhiệm vụ chi ngân sách phường, xã
1. Chi đầu tư phát triển.
Đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản thuộc xã quản lý.
2. Chi thường xuyên
a) Sự nghiệp giáo dục: Chi hỗ trợ các hoạt động giáo dục trên địa bàn; chi hoạt
động của Trung tâm học tập cộng đồng tại phường, xã theo quy định;
b) Sự nghiệp y tế: Chi hoạt động của Trạm y tế phường (trừ Trạm y tế thuộc
quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang thuộc thành phố quản lý).
c) Sự nghiệp văn hóa thông tin: Chi tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin,
tuyên truyền giáo dục pháp luật về văn hóa ở cơ sở; quản lý khu vui chơi phường, xã;
chi hoạt động của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa theo Thông
tư Liên tịch số 31/2006/TTLT/BTC-BVHTT;
d) Sự nghiệp thể dục thể thao: Chi tổ chức các hoạt động thể dục thể thao do
phường, xã quản lý.
đ) Sự nghiệp truyền thanh: Chi hoạt động của Trạm truyền thanh cơ sở, duy tu
bảo dưỡng máy móc.
e) Sự nghiệp đảm bảo xã hội: Hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng theo phân
cấp, các hoạt động xã hội do phường, xã quản lý.
g) Sự nghiệp kinh tế:
- Sự nghiệp nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi: Hỗ trợ khuyến ngư,
khuyến nông, khuyến lâm; phối hợp tổ chức truy quét lâm tặc, bảo vệ phòng chống
cháy rừng;
- Sự nghiệp giao thông công chính và kiến thiết thị chính: Duy tu, bảo dưỡng
mương cống thoát nước, điện chiếu sáng và đường giao thông trong các kiệt, hẻm;
đường giao thông nông thôn; sửa chữa vỉa hè, công viên; sửa chữa, cải tạo các công
trình phúc lợi như: trạm y tế, nhà trẻ, lớp mẫu giáo, nhà văn hóa, thư viện, đài tưởng
niệm, cơ sở thể dục thể thao thuộc phường, xã quản lý;
- Sự nghiệp tài nguyên: Lưu trữ hồ sơ địa chính, tuyên truyền phổ biến pháp luật
về tài nguyên khoáng sản; phối hợp bảo vệ tài nguyên;
- Sự nghiệp kinh tế khác: Quản lý, duy tu và sửa chữa nhỏ các chợ thuộc phường,
xã.
h) Sự nghiệp môi trường: Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại các khu dân
cư trên phạm vi cấp phường, xã quản lý; hỗ trợ cộng đồng, đoàn thể thành lập các tổ
chức tự quản về môi trường trong khu dân cư, xây dựng các hương ước, cam kết bảo
vệ môi trường; kiểm tra việc bảo vệ môi trường hộ gia đình, cá nhân, kiểm tra thực
hiện cam kết bảo vệ môi trường, tổ chức tuyên truyền, vận động, hòa giải các tranh
chấp về môi trường, xây dựng các quy định về hoạt động tự quản về môi trường và các
hoạt động khác liên quan đến bảo vệ môi trường theo phân cấp.
i) Quản lý hành chính: Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước; hoạt động của
cơ quan Đảng; hoạt động của 5 tổ chức chính trị - xã hội ở phường, xã; chi hỗ trợ cho
các tổ chức xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở phường, xã theo quy định của pháp
luật; thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân
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cư theo Thông tư liên tịch số 02/2002/SĐTTLT/BTC-MTTW; tổ chức lấy phiếu tín
nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; phổ
biến, giáo dục pháp luật; thực hiện mô hình "một cửa liên thông" tại xã, phường; phụ
cấp theo đơn vị hành chính cho cán bộ công chức phường, xã và cán bộ không chuyên
trách phường, xã; phụ cấp cho cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ
sơ tại phường, xã; phụ cấp trách nhiệm cho cấp uỷ viên Đảng bộ các cấp; hoạt động hè
cho Đoàn TNCS HCM; hoạt động các Ban: Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban xóa đói giảm
nghèo, Ban Thanh tra nhân dân; hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng; một số hoạt động
khác như: trợ giúp pháp lý, tủ sách pháp luật phường xã, theo dõi tình hình thi hành pháp
luật, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, thực hiện Luật phòng chống bạo
lực gia đình...
k) Quốc phòng: Thực hiện các nhiệm vụ về công tác quốc phòng địa phương
theo quy định tại Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ và
Luật Dân quân tự vệ.
l) An ninh: Thực hiện các nhiệm vụ về công tác an ninh trật tự và an toàn xã hội
theo quy định tại Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ; thực
hiện Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Chi hoạt động tuần tra ban đêm
phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; phụ cấp hàng tháng và trang phục cho
Ban bảo vệ dân phố; thực hiện thí điểm lực lượng dân quân thường trực.
m) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
3. Chi chuyển nguồn năm trước sang năm sau.
Chương III
ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA
GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG.
Điều 8. Phân vùng đối với quận, huyện, phường, xã
1. Phân vùng đối với quận, huyện
- Vùng 1 gồm các quận: Hải Châu, Thanh Khê.
- Vùng 2 gồm các quận: Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ.
- Vùng 3 gồm: quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang.
- Vùng 4: huyện đảo Hoàng Sa.
2. Phân vùng đối với phường, xã
- Vùng 1, gồm 16 phường: Hải Châu 1, Hải Châu 2, Phước Ninh, Hòa Thuận Đông,
Nam Dương, Thanh Bình, Thạch Thang (thuộc quận Hải Châu); An Khê, Tân Chính,
Xuân Hà, Hòa Khê, Thạc Gián, Vĩnh Trung, Chính Gián, Thanh Khê Đông (thuộc quận
Thanh Khê); An Hải Bắc (thuộc quận Sơn Trà)
- Vùng 2, gồm 16 phường, xã: Thuận Phước, Bình Thuận, Bình Hiên, Hòa Cường
Bắc, Hòa Cường Nam (thuộc quận Hải Châu); Thanh Khê Tây, Tam Thuận (thuộc
quận Thanh Khê); An Hải Đông, An Hải Tây, Phước Mỹ, Thọ Quang (thuộc quận Sơn
Trà); Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh (thuộc quận Liên Chiểu), Khuê Trung, Hòa An, Hòa
Thọ Đông (thuộc quận Cẩm Lệ).
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- Vùng 3, gồm 20 phường, xã: Hòa Thuận Tây (thuộc quận Hải Châu); Mân Thái,
Nại Hiên Đông (thuộc quận Sơn Trà); Hòa Quý, Khuê Mỹ, Hòa Hải, Mỹ An (thuộc
quận Ngũ Hành Sơn); Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Nam (thuộc quận
Liên Chiểu); Hòa Thọ Tây, Hòa Xuân, Hòa Phát (thuộc quận Cẩm Lệ); Hòa Châu, Hòa
Phước, Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Sơn (thuộc huyện Hòa
Vang).
- Vùng 4, gồm 4 xã: Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Liên.
Điều 9. Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương
1. Định mức phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển.
a) Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung.
Dự kiến phân bổ vốn xây dựng cơ bản tập trung (không kể tiền sử dụng đất và
nguồn vốn huy động) bằng dự toán trung ương giao hằng năm và phân bổ cho các cấp
ngân sách theo quy định của thành phố.
b) Nguồn tiền sử dụng đất.
Mức phân bổ tùy thuộc vào khả năng thu tiền sử dụng đất hàng năm để bố trí
cho các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình quan trọng khác
của thành phố.
2. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên.
2.1. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục:
Định mức phân bổ theo dân số trong độ tuổi đến trường từ 1 - 18 tuổi (bảo đảm
tỷ lệ chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp tối đa 80%, chi
thực hiện nhiệm vụ giáo dục tối thiểu 20%) là 2.357.252 đồng/người dân/năm, thực hiện
cho năm đầu thời kỳ ổn định.
a) Ngân sách cấp thành phố: 472.273 đồng/người dân/năm.
Định mức trên đã đảm bảo: tỷ lệ chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, các
khoản đóng góp tối đa 80%, chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục tối thiểu 20% (trong đó phân
bổ tối đa 02% (hai phần trăm) cho các nhiệm vụ thực hiện tập trung của ngành như: thi
học sinh giỏi các cấp học; thi giáo viên giỏi bậc mầm non, tiểu học; thi tốt nghiệp trung
học phổ thông, tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên và các hoạt động sự nghiệp giáo dục
khác); và đã bao gồm các chế độ học bổng cho học sinh dân tộc nội trú, bán trú theo
chế độ quy định; học bổng học sinh khuyết tật.
- Định mức phân bổ ngoài tiêu chí dân số.
+ Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy và học của Trường trung
học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn theo Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày
10/01/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động
của trương THPT chuyên Lê Quý Đôn;
+ Miễn giảm học phí cho học sinh là con em trong hộ nghèo theo Quyết định số
09/2009/QĐ-UB ngày 25/02/2009 của UBND thành phố.
+ Hỗ trợ học phí đối với con của các hộ nông dân thuộc diện thu hồi đất sản xuất
theo Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 24/5/2005 của UBND thành phố.
+ Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày
14/5/2010 của Chính phủ.
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+ Thực hiện đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 20102015 theo Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
b) Ngân sách cấp quận, huyện: 1.877.050 đồng/người dân/năm (bảo đảm tỷ lệ chi tiền
lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương tối đa 80%, chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục
tối thiểu 20%).
Đối với huyện Hòa Vang được phân bổ thêm để thực hiện các chế độ học bổng cho
học sinh dân tộc nội trú, phụ cấp cho giáo viên mầm non các xã miền núi.
c) Ngân sách cấp phường, xã: 7.929 đồng/người dân/năm, tương ứng với mức bình
quân là 39.300.000 đồng/phường, xã/năm. Trong đó phân bổ cho Trung tâm học tập
cộng đồng tại phường, xã là 20.000.000 đồng/trung tâm/năm; số còn lại là 19.300.000
đồng/phường, xã/năm được phân bổ cho các địa phương theo hệ số vùng để thực hiện
hỗ trợ các hoạt động giáo dục trên địa bàn. Cụ thể như sau:
Đơnvị: đồng/phường, xã/năm
Vùng
Hệ số
Định mức phân bổ
Vùng 1
0,9
37.370.000
Vùng 2
1,0
39.300.000
Vùng 3
1,1
41.230.000
Vùng 4
1,2
43.160.000
2.2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề: Phân bổ theo dân số
trên 18 tuổi là 94.663 đồng/người dân/năm.
a) Ngân sách cấp thành phố: 88.518 đồng/người dân/năm, phân bổ cho các loại hình
đào tạo như sau:
+ Đào tạo chính quy hệ cao đẳng, trung cấp theo chỉ tiêu học sinh, cụ thể:
Đơnvị:đồng/họcviên/năm
STT
Đơn vị
Định mức phân bổ
1 Trung tâm Đào tạo Huấn luyện
10.118.000
vận động viên
2 Trường Cao đẳng nghề
- Hệ cao đẳng nghề
7.029.000
- Hệ trung cấp nghề
5.471.000
3 Trường Văn hóa nghệ thuật
- Văn hóa quần chúng
7.219.000
- Văn hóa nghệ thuật
11.292.000
4 Trường chính trị
8.420.000
+ Đào tạo nghề theo chủ trương của thành phố và trung ương.
+ Đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ theo kế hoạch của Thành ủy, UBND
thành phố.
+ Thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên và vận động viên theo quy
định của thành phố; phụ cấp ngoài lương cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành
tích cấp quốc gia và quốc tế.
- Định mức phân bổ ngoài tiêu chí dân số: Thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ
theo phê duyệt của UBND thành phố, gồm:
+ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: được phân bổ cụ thể:
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. Chi lương, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp theo định biên
được giao.
. Chi hành chính theo định mức 18.000.000 đồng/biên chế/năm.
+ Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng.
b) Ngân sách cấp quận, huyện:
Định mức theo tiêu chí dân số 6.144 đồng/người dân/năm, được phân bổ cho
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị để hoạt động bộ máy theo định biên và thực hiện các
nhiệm vụ được giao, gồm:
- Chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp theo định
biên giao.
- Chi hành chính là 18.000.000 đồng/biên chế/năm.
- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định 185-QĐ/TW
ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư : 150.000.000đồng/Trung tâm/năm.
2.3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế:
2.3.1. Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số: 223.973 đồng/người dân/năm
a) Ngân sách cấp thành phố: 154.886 đồng/người dân/năm, phân bổ như sau:
- Công tác khám, chữa bệnh: Định mức phân bổ 107.306 đồng/người dân/năm,
phân bổ cho các Bệnh viện theo chỉ tiêu giường bệnh được giao và có tính hệ số trên
cơ sở tính chất và quy mô của từng bệnh viện, cụ thể như sau:
+ Hệ số 1 bao gồm: Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện
Lao, Bệnh viện Điều dưỡng, Bệnh viện Mắt mức 48.000.000 đồng/giường bệnh/năm.
+ Hệ số 1,1: Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ mức 52.000.000 đồng/giường
bệnh/năm.
+ Hệ số 1,2 bao gồm: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Tâm thần mức 56.000.000
đồng/giường bệnh/năm.
- Công tác phòng bệnh: Định mức phân bổ 41.435 đồng/người dân/năm. Phân bổ
dự toán chi hoạt động thường xuyên cho các đơn vị làm công tác dự phòng theo định mức
chi sự nghiệp trên tổng số lao động, định biên được giao; chi hoạt động chuyên môn của
công tác y tế dự phòng.
- Hoạt động của Trạm y tế phường, xã thuộc quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang:
đảm bảo chi tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương và các khoản chi khác
của Trạm y tế phường, xã.
b) Ngân sách cấp quận, huyện: 67.610 đồng/người dân/năm, phân bổ như sau:
- Chi cho công tác khám, chữa bệnh: định mức phân bổ theo tiêu chí dân số
42.602 đồng/người dân/năm. Phân bổ cho các Trung tâm Y tế (Hải Châu, Thanh Khê,
Sơn Trà, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn) 52.000.000 đồng/giường bệnh/năm.
- Chi cho công tác phòng bệnh: định mức phân bổ theo tiêu chí dân số 9.590
đồng/người dân/năm.
- Chi hoạt động bộ máy của Trạm y tế phường (bao gồm cán bộ làm công tác
dân số tại các phường): 15.418 đồng/người dân/năm, đã bao gồm tiền lương, phụ cấp,
các khoản có tính chất lương và các khoản chi khác.
c) Ngân sách cấp phường, xã: Chi hoạt động của Trạm y tế với định mức phân bổ 1.915
đồng/người dân/năm, tương ứng 19.000.000 đồng/ phường, xã/năm.
2.3.2. Một số nhiệm vụ chi ngoài tiêu chí dân số:
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a) Kinh phí hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ và hoạt động
công tác dân số, được phân bổ:
- Chi lương, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp tính theo định
biên được giao.
- Kinh phí hoạt động theo định mức 18.000.000 đồng/biên chế/năm.
- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
b) Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, đồng bào
dân tộc thiểu số với mệnh giá theo quy định.
c) Đối với chế độ bảo hiểm y tế cận nghèo, học sinh, sinh viên,... căn cứ vào đối
tượng tham gia bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ hàng năm theo chế
độ quy định.
d) Kinh phí để thực hiện mua sắm, sửa chữa trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám,
chữa bệnh cho khối thành phố và quận, huyện phân bổ theo khả năng của ngân sách.
đ) Phụ cấp ưu đãi đối với bác sĩ công tác tại các trạm y tế phường, xã theo Quyết định
số 25/2009/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 của UBND thành phố.
2.4. Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa - thông tin:
2.4.1. Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số: 26.165 đồng/người dân/năm.
a) Ngân sách cấp thành phố: 16.931 đồng/người dân/năm, đã bao gồm:
- Chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp tính theo quy
định hiện hành trên định biên được giao.
- Kinh phí chi hành chính theo định mức 18.000.000 đồng/biên chế/năm.
- Kinh phí cho công tác chuyên môn của ngành.
b) Ngân sách cấp quận, huyện: 7.129 đồng/người dân/năm, phân bổ như sau:
Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng
Hệ số
Định mức phân bổ
Vùng 1
0,9
6.416
Vùng 2
1,0
7.129
Vùng 3
1,1
7.842
Định mức trên đã bao gồm:
+ Chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp tính theo
quy định hiện hành trên định biên được giao.
+ Kinh phí chi hành chính theo định mức 18.000.000 đồng/biên chế/năm.
+ Kinh phí hoạt động nghiệp vụ của ngành.
c) Ngân sách cấp phường, xã: 2.104 đồng/người dân/năm, phân bổ như sau:
Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng
Hệ số
Định mức phân bổ
Vùng 1
0,9
1.804
Vùng 2
1,0
2.004
Vùng 3
1,1
2.204
Vùng 4
1,2
2.405
2.4.2. Một số nhiệm vụ chi ngoài tiêu chí dân số:
- Hỗ trợ hoạt động cho đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp.
- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chủ trương của thành phố.
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2.5. Định mức phân bổ chi sự nghiệp thể dục thể thao:
2.5.1. Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số: 18.360 đồng/người dân/năm
a) Ngân sách cấp thành phố: 8.199 đồng/người dân/năm, đã bao gồm:
+ Chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp theo định biên
được giao.
+ Kinh phí hoạt động theo định mức 18.000.000 đồng/biên chế/năm.
+ Kinh phí cho công tác chuyên môn: tổ chức và tham gia các giải thể thao, các
hoạt động phong trào,...
b) Ngân sách cấp quận, huyện: 6.414 đồng/người dân/năm, phân bổ như sau:
Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng
Hệ số
Định mức phân bổ
Vùng 1
0,9
5.773
Vùng 2
1,0
6.414
Vùng 3
1,1
7.055
c) Ngân sách cấp phường, xã: 3.747 đồng/người dân/năm, phân bổ như sau:
Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng
Hệ số
Định mức phân bổ
Vùng 1
0,9
3.212
Vùng 2
1,0
3.569
Vùng 3
1,1
3.926
Vùng 4
1,2
4.283
2.5.2. Một số nhiệm vụ chi ngoài tiêu chí dân số:
Kinh phí thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích thực hiện phân
bổ theo Quyết định của UBND thành phố.
2.6. Định mức phân bổ chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 13.928 đồng/ người
dân/năm
a) Ngân sách cấp thành phố: 9.860 đồng/người dân/năm, đã bao gồm:
- Chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp tính theo quy
định hiện hành trên định biên được giao.
- Kinh phí hoạt động theo định mức 18.000.000 đồng/biên chế/năm.
b) Ngân sách cấp quận, huyện: 2.700 đồng/người dân/năm, phân bổ cho các Đài truyền
thanh quận (Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Vang) theo hệ số là 1,67
tương ứng với mức bình quân 466.000.000 đồng/đài/năm như sau:
Đơn vị: đồng/đài truyền thanh/năm
Vùng
Hệ số
Định mức phân bổ
Vùng 2
1,0
466.000.000
Vùng 3
1,2
559.000.000
Định mức trên đã bao gồm: tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản
đóng góp tính theo quy định hiện hành trên định biên được giao; chi hành chính theo định
mức 18.000.000 đồng/biên chế/năm và thực hiện nhiệm vụ của ngành.
- Đối với huyện Hòa Vang được phân bổ thêm để đảm bảo kinh phí hoạt động
của Trạm phát lại truyền hình Hòa Bắc.
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c) Ngân sách cấp phường, xã: 1.368 đồng/người dân/năm, tương ứng mức
22.804.000 đồng/phường, xã, phân bổ như sau:
Đơnvị: đồng/phường, xã/năm
Vùng
Hệ số
Định mức 2011
Vùng 1
0,9
19.092.000
Vùng 2
1,0
21.213.000
Vùng 3
1,1
23.334.000
Vùng 4
1,2
25.457.000
2.7. Định mức phân bổ chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:
Phân bổ bằng dự toán trung ương giao và phân bổ đảm bảo chi hoạt động của bộ
máy các đơn vị sự nghiệp (bao gồm: tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản
đóng góp tính theo quy định hiện hành trên định biên được giao và chi hành chính theo
định mức 18.000.000 đồng/biên chế/năm); đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chi sự nghiệp
khoa học và công nghệ theo đề án được thành phố phê duyệt.
2.8. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:
2.8.1. Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số: 32.844 đồng/người dân/năm.
a) Ngân sách cấp thành phố: 24.839 đồng/người dân/năm, đã bao gồm:
- Chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp tính theo quy
định hiện hành trên định biên được giao.
- Kinh phí hoạt động theo định mức 18.000.000 đồng/biên chế/năm.
+Kinh phí hoạt động thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ của ngành; thực hiện các
chế độ, chính sách theo quy định hiện hành cho các đối tượng chính sách, xã hội; thực
hiện các chương trình, đề án được giao.
b) Ngân sách cấp quận, huyện: 3.807 đồng/người dân/năm, phân bổ như sau:
Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng
Hệ số
Định mức phân bổ
Vùng 1
0,9
3.427
Vùng 2
1,0
3.807
Vùng 3
1,1
4.188
+Đối với thôn Hòa Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu hỗ trợ các khoản
chi khác 100.000.000 đồng/năm.
c) Ngân sách cấp phường, xã: 4.198 đồng/người dân/năm, tương ứng mức bình quân
70.000.000 đồng/phường, xã/năm, phân bổ như sau:
Đơn vị: đồng/phường, xã/năm
Vùng
Hệ số
Định mức phân bổ
Vùng 1
0,9
60.000.000
Vùng 2
1,0
66.667.000
Vùng 3
1,1
73.337.000
Vùng 4
1,2
80.000.000
2.8.2. Một số nhiệm vụ chi ngoài tiêu chí dân số.
a) Kinh phí thực hiện Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP của Chính
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phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
b) Kinh phí thăm hỏi, động viên các đối tượng vào ngày lễ, tết; ngày 27/7.
c) Bổ sung kinh phí để thực hiện đề án cho vay giải quyết việc làm.
d) Kinh phí Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP
ngày 12/12/2008 của Chính phủ, Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của
Bộ Tài chính (phần 1% ngân sách hỗ trợ).
đ) Hỗ trợ sửa chữa nhà cho đối tượng chính sách.
e) Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án được duyệt theo chủ trương của thành
phố.
2.9. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính:
Đơnvị:đồng/biênchế/năm
Sở, Ban, ngành, cơ quan Đảng,
Định mức phân bổ
Hội đoàn thể, các địa phương
I. Cấp thành phố
1. Cơ quan QLNN:
- Biên chế hành chính
25.000.000
- Biên chế hành chính cơ quan tổng
hợp: Văn phòng HĐND, Văn phòng
30.000.000
UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Tài chính, Văn phòng Sở Nội vụ
- Sinh viên khá giỏi
15.000.000
2. Cơ quan Đảng:
- Biên chế hành chính
43.000.000
- Sinh viên khá giỏi
15.000.000
II. Cấp quận, huyện
1. Cơ quan QLNN
20.000.000
2. Cơ quan Đảng:
29.000.000
3. Sinh viên khá giỏi
15.000.000
III. Cấp phường xã
1. Cán bộ chuyên trách và công chức
15.000.000
phường, xã
2. Cán bộ không chuyên trách phường,
5.000.000
xã
Định mức phân bổ trên đã bao gồm:
(1) Các khoản chi phục vụ hoạt động thường xuyên bộ máy các cơ quan (đã bao
gồm tiền thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị
phí, văn phòng phẩm, điện nước, xăng dầu,...).
(2) Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm (đã
bao gồm chi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; chi quản lý ngành, lĩnh vực;
chi thực hiện chỉ đạo, kiểm tra; chi cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp
luật; xây dựng, hoàn thiện, rà soát văn bản quy phạm pháp luật,...).
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(3) Các khoản kinh phí mua sắm công cụ, dụng cụ; kinh phí sửa chữa thường
xuyên tài sản.
Định mức phân bổ trên không bao gồm: tiền lương, các khoản có tính chất lương,
các khoản đóng góp theo lương.
2.9.1. Đối với cơ quan hành chính:
a) Chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,...) tính theo quy định hiện hành và biên chế được
giao.
b) Định mức phân bổ chi hành chính theo biên chế: tương ứng theo từng cấp như quy
định tại khoản 2.9 nêu trên.
c) Một số nhiệm vụ chi mang tính chất đặc thù:
- Ngân sách cấp thành phố:
+ Phụ cấp, sinh hoạt phí đại biểu HĐND cấp thành phố theo quy định;
+ Kinh phí thực hiện mục tiêu cụ thể được giao và các chính sách đặc thù theo
phê duyệt của UBND thành phố và khả năng cân đối ngân sách (bao gồm kinh phí thực
hiện chính sách thu hút nhân tài).
- Ngân sách cấp quận, huyện: Ngoài nhiệm vụ thực hiện theo định mức phân bổ,
một số nhiệm vụ mang tính chất đặc thù được thực hiện theo các mức phân bổ chi tiết
tại phụ lục I.
- Ngân sách cấp phường, xã: Ngoài nhiệm vụ thực hiện theo định mức phân bổ,
một số nhiệm vụ mang tính chất đặc thù được thực hiện theo các mức phân bổ chi tiết
tại phụ lục II.
2.9.2. Đối với cơ quan Đảng:
a) Chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp (bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,...) tính theo quy định hiện hành và định biên được
giao.
b) Định mức phân bổ chi hành chính theo biên chế: tương ứng theo từng cấp như
quy định tại khoản 2.9 nêu trên.
c) Một số nhiệm vụ chi mang tính chất đặc thù:
- Hỗ trợ kinh phí hoạt động công tác đảng của tổ chức Đảng các cấp theo Quyết
định số 84-QĐ ngày 01/10/2003 của Ban bí thư Trung ương Đảng.
- Phụ cấp trách nhiệm cho cấp uỷ viên Đảng bộ các cấp theo Quyết định 169QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban bí thư Trung ương Đảng.
- Kinh phí đảm bảo một số chế độ chi tiêu hoạt động của các cơ quan đảng cấp
thành phố theo Quyết định số 9815-QĐ/TU ngày 02/10/2009 của Thành ủy Đà Nẵng,
của các quận, huyện uỷ và các đảng uỷ khối theo Quyết định số 9816-QĐ/TU ngày
02/10/2009 của Thành uỷ Đà Nẵng.
- Các khoản chi đặc thù khác theo quyết định của Thường trực Thành ủy.
2.9.3. Đối với tổ chức chính trị - xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội
Cựu chiến binh):
a) Chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,...) tính theo quy định hiện hành và biên chế được
giao.
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b) Định mức phân bổ chi hành chính bằng định mức chi của biên chế cơ quan hành
chính đối với từng cấp như quy định tại khoản 2.9 nêu trên.
c) Các nhiệm vụ chi mang tính chất đặc thù:
- Ngân sách thành phố: Bố trí theo mục tiêu cụ thể được thành phố giao và tùy
theo khả năng cân đối ngân sách hàng năm.
- Ngân sách cấp quận, huyện:
+ Hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động cho các phong trào với mức bình quân
200.000.000 đồng/quận, huyện/năm (Trong đó có kinh phí hoạt động của Ban vì sự
tiến bộ phụ nữ);
+ Kinh phí hỗ trợ ngoài lương với mức 250.000 đồng/biên chế/tháng cho cán bộ,
công chức làm công tác mặt trận, đoàn thể theo chủ trương của Thành uỷ;
+ Kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư cộng đồng theo Thông tư liên tịch số
04/2006/BKHĐT-UBTWMTTQVN-BTC ngày 04/12/2006 với mức bình quân
5.000.000 đồng/quận, huyện/năm.
- Ngân sách phường, xã:
+ Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho UBMTVN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội
Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu Chiến binh mức bình quân 10.000.000
đồng/phường, xã/ tổ chức/năm;
+ Kinh phí hoạt động hè cho Đoàn Thanh niên 10.000.000 đồng/phường, xã/năm;
+ Kinh phí hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện theo mức 10.000.000
đồng/phường, xã/năm;
+ Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 10.000.000 đồng/phường, xã/năm;
+ Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo toàn dân xây dựng đời sống văn hóa
10.000.000 đồng/phường,xã/năm;
+ Kinh phí hoạt động Ban Xóa đói giảm nghèo 5.000.000đồng/ phường, xã/năm;
+ Kinh phí hoạt động Ban Thanh tra nhân dân 5.000.000 đồng/phường, xã/năm;
+ Kinh phí tổ chức thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư 1.000.000 đồng/tổ dân phố/năm, 5.000.000 đồng/thôn/năm;
+ Kinh phí tổ chức lấy phiếu tín nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND
xã và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường bình quân 5.000.000 đồng/xã/năm;
+ Kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư cộng đồng theo Thông tư liên tịch số
04/2006/BKHĐT-UBTWMTTQVN-BTC ngày 04/12/2006 mức bình quân 3.000.000
đồng/phường, xã/năm.
2.9.4. Đối với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức
xã hội - nghề nghiệp:
Hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của
Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
a) Ngân sách cấp thành phố.
- Chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp (bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,...) tính theo quy định hiện hành.
- Định mức phân bổ chi hành chính bằng định mức chi của biên chế cơ quan
hành chính đối với từng cấp như quy định tại khoản 2.9 nêu trên.
- Hỗ trợ chi hoạt động của các tổ chức theo chủ trương của thành phố và tùy khả
năng cân đối ngân sách hàng năm.
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b) Ngân sách quận, huyện.
- Chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp (bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,...) tính theo quy định hiện hành.
- Định mức phân bổ chi hành chính bằng định mức chi của biên chế cơ quan
hành chính đối với từng cấp như quy định tại khoản 2.9 nêu trên.
- Trợ cấp cho cán bộ Hội (nếu có) theo quy định của thành phố.
- Hỗ trợ kinh phí hoạt động bình quân 50.000.000 đồng/quận, huyện/năm.
UBND quận, huyện quyết định mức hỗ trợ phù hợp với khả năng ngân sách và tính
chất hoạt động của từng tổ chức thuộc quận, huyện.
c) Ngân sách phường, xã.
Hỗ trợ kinh phí hoạt động bình quân 30.000.000 đồng/phường,xã/năm. UBND
phường, HĐND xã và UBND các phường quyết định mức hỗ trợ phù hợp với khả năng
ngân sách và tính chất hoạt động của từng tổ chức thuộc phường, xã.
2.10. Định mức phân bổ chi quốc phòng:
2.10.1. Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số: 34.126 đồng/người dân/năm,
phân bổ như sau:
a) Ngân sách cấp thành phố: 19.133 đồng/người dân/năm, phân bổ như sau:
- Chi cho công tác quân sự địa phương: 16.591 đồng/người dân/năm.
- Chi cho công tác biên phòng: 2.542 đồng/người dân/năm.
b) Ngân sách cấp quận, huyện: 6.747 đồng/người dân/năm, phân bổ như sau:
- Phân bổ mức bình quân chung 500.000.000 đồng/quận, huyện/năm (tương ứng
với mức 3.748 đồng/người dân/năm).
- Phân bổ theo tiêu chí dân số: 2.999 đồng/người dân/năm, phân bổ như sau:
Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng
Hệ số
Định mức phân bổ
Vùng 1
0,9
2.699
Vùng 2
1,0
2.999
Vùng 3
1,1
3.299
c) Ngân sách cấp phường, xã: 8.246 đồng/người dân/năm, phân bổ như sau:
Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng
Hệ số
Định mức phân bổ
Vùng 1
0,9
7.068
Vùng 2
1,0
7.853
Vùng 3
1,1
8.638
Vùng 4
1,2
9.424
2.10.2. Định mức phân bổ ngoài tiêu chí dân số:
a) Kinh phí tăng thêm để thực hiện Luật Dân quân tự vệ so với Pháp lệnh dân
quân tự vệ.
b) Kinh phí đào tạo các lớp sĩ quan dự bị theo Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày
17/3/2009 của UBND thành phố.
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c) Kinh phí đào tạo trung cấp ngành quân sự cơ sở theo kế hoạch số 2499/KHUB ngày 20/9/2010 và Quyết định số 7576/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 của UBND
thành phố.
d) Kinh phí cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa
theo Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Chính phủ và Thông tư
92/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 của Bộ Tài chính.
đ) Kinh phí thực hiện thí điểm lực lượng dân quân thường trực theo Quyết định số
3218/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND thành phố.
e) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng phát sinh theo chủ trương của thành
phố.
2.11. Định mức phân bổ chi an ninh:
2.11.1. Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số: 14.940 đồng/người dân/năm.
a) Ngân sách cấp thành phố: 4.126 đồng/người dân/năm, đã bao gồm:
- Kinh phí thực hiện công tác phát huy người có uy tín trong đồng bào dân tộc
thiểu số theo Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo nhân quyền thành phố.
b) Ngân sách cấp quận, huyện: 4.135 đồng/người dân/năm, phân bổ như sau:
Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng
Hệ số
Định mức phân bổ
Vùng 1
0,9
3.722
Vùng 2
1,0
4.135
Vùng 3
1,1
4.549
c) Ngân sách cấp phường, xã: 6.679 đồng/người dân/năm (đã bao gồm phụ cấp
hàng tháng cho Ban bảo vệ dân phố theo Quyết định số 7131/QĐ-UBND ngày 01/9/2008
của UBND thành phố và kinh phí trang phục cho Ban bảo vệ dân phố theo phê duyệt
của Uỷ ban nhân dân thành phố), phân bổ như sau:
Vùng
Vùng 1
Vùng 2
Vùng 3
Vùng 4

Hệ số
0,9
1,0
1,1
1,2

Đơn vị: đồng/người dân/năm
Định mức phân bổ
5.633
6.259
6.885
7.511

2.11.2. Định mức phân bổ ngoài tiêu chí dân số:
a) Kinh phí để tổ chức phòng, chống cướp giật trên địa bàn thành phố theo Quyết
định số 6981/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND thành phố.
b) Chi thực hiện hoạt động tuần tra ban đêm để phòng chống tội phạm, quản lý
an ninh trật tự theo Quyết định số 6259/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của UBND thành
phố.
c) Bổ sung kinh phí phụ cấp cho công an viên theo quyết định số 6291/QĐUBND ngày 21/8/2010 của UBND thành phố, kinh phí hoạt động của công an thôn
2.000.000 đồng/thôn/năm.
2.12. Mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế:

84

CÔNG BÁO/Số 13 + 14 + 15/Ngày 30-12-2010

Bằng 9% chi thường xuyên các lĩnh vực chi (từ mục 2.1 đến mục 2.11) đã tính
được theo định mức phân bổ dự toán chi ngân sách quy định ở trên và được quy thành
100% để phân bổ cho từng cấp ngân sách như sau:
- Ngân sách cấp thành phố 66%.
- Ngân sách cấp quận, huyện 30%.
- Ngân sách cấp phường xã 4%.
Đối với cấp thành phố và quận huyện phân bổ đảm bảo chi hoạt động của bộ
máy các đơn vị sự nghiệp (bao gồm: tiền lương, các khoản có tính chất lương, các
khoản đóng góp tính theo quy định hiện hành trên định biên được giao và chi hành
chính theo định mức 18.000.000 đồng/biên chế/năm); đảm bảo chi thực hiện các
chương trình, đề án và nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực theo phân cấp. Cơ cấu như
sau:
Thủy sản
Tài
GTCC và Sự nghiệp
Cấp
Nông lâm nguyên
KTTC
tế khác
(%)
(%)
(%)
(%)
Tổng số
100,00
10,70
2,55
60,75
26,00
Thành phố
66,00
6,35
0,65
43,25
15,75
Quận, huyện
30,00
3,00
1,25
15,50
10,25
Phường, xã
4,00
1,35
0,65
2,00
2.13. Mức phân bổ chi sự nghiệp môi trường:
Bằng 4,5% tổng chi thường xuyên của các lĩnh vực (từ mục 2.1 đến mục 2.11),
được quy thành 100%, để phân bổ cho các cấp ngân sách như sau:
a) Ngân sách thành phố:
Mức phân bổ bằng 93% tổng mức chi sự nghiệp môi trường, đảm bảo kinh phí
chi cho hoạt động bộ máy của đơn vị sự nghiệp (bao gồm: tiền lương, các khoản có
tính chất lương, các khoản đóng góp tính theo quy định hiện hành trên định biên được
giao và chi hành chính theo định mức 18.000.000 đồng/biên chế/năm), chi cho công
tác vệ sinh môi trường, chi quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
đô thị và nhiệm vụ khác về bảo vệ môi trường.
b) Ngân sách quận, huyện:
Mức phân bổ bằng 5% tổng chi sự nghiệp môi trường, phân bổ theo hệ số vùng
cụ thể như sau:
Vùng
Hệ số phân bổ
Vùng 1
0,8
Vùng 2
1,0
Vùng 3
1,2
c) Ngân sách phường, xã: Mức phân bổ bằng 2% tổng chi sự nghiệp môi trường,
tương ứng 10.000.000 đồng/phường, xã/năm.
2.14. Mức phân bổ chi khác ngân sách:
a) Ngân sách cấp thành phố:
Bố trí theo khả năng ngân sách và nhiệm vụ được giao hằng năm, đảm bảo bằng
5% trên tổng chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ như: mục tiêu, chương trình
Tổng số
(%)
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theo Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, trợ cấp
tết nguyên đán, hỗ trợ chương trình hợp tác Quảng Nam, chương trình hợp tác Lào,
kinh phí thực hiện chính sách tinh giảm biên chế, Quỹ Khen thưởng tập trung của thành
phố và các mục tiêu, nhiệm vụ khác được thành phố giao.
b) Ngân sách cấp quận, huyện:
Mức phân bổ tối thiểu bằng 2% tổng chi thường xuyên cấp quận, huyện (Gồm
cả quỹ khen thưởng tập trung và các khoản chi khác).
c) Ngân sách cấp phường, xã:
Mức phân bổ tối thiểu bằng 1% tổng chi thường xuyên cấp phường, xã (Gồm cả
quỹ khen thưởng tập trung và các khoản chi khác).
3. Dự phòng ngân sách:
Tùy theo khả năng cân đối ngân sách hằng năm bố trí dự phòng ngân sách từ 3%
đến 5% tổng chi cân đối ngân sách.
Điều 10. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các
cấp ngân sách địa phương.
1. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia cho ngân sách quận,
huyện: chi tiết theo phụ lục III.
2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia cho ngân sách từng
phường, xã: chi tiết theo phụ lục IV.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan,
đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban
nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương
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Phụ lục I ĐỊNH MỨC CHI CÁC KHOẢN KINH PHÍ ĐẶC THÙ THUỘC LĨNH
VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI QUẬN, HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND thành phố)
STT

Nội dung

1

Kinh phí thực hiện công tác tôn giáo
Kinh phí công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt
động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật của cơ quan Thường trực
Kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch do miễn thu lệ phí hộ
tịch theo Chỉ thị 24/2007/CT-TTG
Kinh phí tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông
dân theo Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001
Kinh phí trang phục cho cơ quan Thanh tra theo Thông
tư liên tịch 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày
14/12/2007
Kinh phí Ban Phòng chống lụt bão
Kinh phí thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình
theo QĐ 10699/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của
UBND thành phố
Phụ cấp trách nhiệm cho cấp uỷ viên cho các chi Đảng
bộ cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp và các tổ chức chính trị - Xã hội theo Quyết
định 169-QĐ/TW của BCH trung ương Đảng
Kinh phí thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật
theo Thông tư 03/2010/TT-BTP ngày 3/3/2010 của Bộ
Tư pháp
Phụ cấp ưu đãi đối với người làm công tác tôn giáo theo
Công văn số 5364/UBND-NCPC ngày 30/8/2010 của
UBND thành phố

2
3
4
5
6
7

8

9
10

Mức phân bổ
45 triệu đồng/quận, huyện
15 triệu đồng/quận, huyện
5 triệu đồng/phường xã/năm
10 triệu đồng/quận,huyện
Lập dự toán kinh phí theo quy định
hiện hành
20 triệu đồng/01 ban
23 triệu đồng/quận, huyện/năm
0,3 mức lương tối thiểu/uỷ
viên/tháng
10 triệu đồng/quận,huyện/năm
Theo mức: chuyên trách: 1 lần
lương tối thiểu; bán chuyên trách:
0,5 lần lương tối thiểu.
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Phụ lục II

ĐỊNH MỨC CHI CÁC KHOẢN KINH PHÍ ĐẶC THÙ
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI PHƯỜNG, XÃ
(Kèm theo Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06 / 12 /2010 của UBND thành phố)

ST
T
1

2
3
4
5

6

7

8

9

10
11
12

Nội dung
Phụ cấp, SHP đại biểu HĐND xã theo Nghị quyết
số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005
của Quốc hội
BHYT Đại biểu HĐND xã đối với ĐB không
hưởng lương từ ngân sách theo Nghị quyết số
753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của
Quốc hội
Kinh phí hoạt động của HĐND xã
Kinh phí công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Kinh phí quản lý đường Nguyễn Tất Thành, Sơn
Trà - Điện Ngọc
Kinh phí thực hiện mô hình "một cửa liên thông"
tại xã, phường theo QĐ 2892/QĐ-UBND ngày
20/4/2009 của UBND thành phố
Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với
cán bộ công chức phường xã theo Quyết định số
6291/QĐ-UBND ngày 21/8/2010 của UBND
thành phố
Phụ cấp phân theo đơn vị hành chính đối với cán
bộ không chuyên trách theo Quyết định số
6291/QĐ-UBND ngày 21/8/2010 của UBND
thành phố.
Phụ cấp cho cán bộ công chức làm việc tại bộ
phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại phường, xã theo
Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 29/01/2010
của UBND thành phố
Kinh phí tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của
nông dân theo Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày
09/10/2001
Kinh phí thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia
đình theo QĐ 10699/QĐ-UBND ngày
23/12/2008 của UBND thành phố
Kinh phí trợ giúp pháp lý tại cơ sở theo Công văn
số 778/BTP-TGPL ngày 25/3/2010 của Bộ Tư
pháp và hỗ trợ tủ sách pháp luật phường xã theo

Định mức phân bổ
0,3 mức lương tối thiểu/tháng

4,5% mức lương tối thiểu/tháng
5 triệu đồng/xã/năm
10 triệu đồng/phường, xã/năm
Theo quy định hiện hành
Đối với phường: 0,8 triệu
đồng/tháng/phường,
Đối với xã: nhóm A: 1,2 triệu
đồng/tháng/xã, nhóm B: 1,1
triệu đồng/tháng/xã, nhóm C:
1,0 triệu đồng/tháng/xã.
Đối với phường, xã loại 1: 10%
lương theo ngạch bậc chức vụ;
loại 2: 5% lương theo ngạch bậc
chức vụ
Đối với phường, xã loại 1: 10%
mức phụ cấp; loại 2: 5% mức
phụ cấp.
200.000 đồng/người/tháng

5 triệu đồng/phường, xã/năm
5 triệu đồng/phường, xã/năm
7 triệu đồng/phường, xã/năm
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QĐ 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ
tướng CP (Kinh phí tủ sách 2trđ/p,x; kinh phí trợ
giúp pháp lý 5trđ/p,x)
Kinh phí thực hiện theo dõi tình hình thi hành
pháp luật theo Thông tư 03/2010/2010 ngày
3/3/2010 của Bộ Tư pháp
Phụ cấp ưu đãi đối với người làm công tác tôn
giáo theo Công văn số 5364/UBND-NCPC ngày
30/8/2010 của UBND thành phố

5triệu đồng/phường xã/năm
Theo mức: chuyên trách: 1 lần
lương tối thiểu; bán chuyên
trách: 0,5 lần lương tối thiểu.

PHỤ LỤC III
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA
CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2011
(Kèm theo QĐ số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND thành phố)
ĐVT: Phần trăm(%)

STT

Quận, huyện

Trung
ương

Địa
phương

A

B

1

2=3+4

1
2
3
4
5
6
7

Trong đó
NSTP
NSQ,H
3

15
85
53
Quận Hải Châu
15
85
22
Quận Thanh Khê
15
85
15
Quận Liên Chiểu
15
85
0
Quận Sơn Trà
15
85
0
Quận Ngũ H Sơn
15
85
0
Quận Cẩm Lệ
15
85
0
Huyện Hòa Vang
Ghi chú:
Tỷ lệ phân chia ở trên được áp dụng đối với các nguồn thu: Thuế
Giá trị gia tăng,
Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân, Thuế Tiêu
thụ đặc biệt do Chi
cục thuế quận, huyện trực tiếp quản
lý thu.

4

32
63
70
85
85
85
85
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Phụ lục IV:
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU
PHÂN CHIACHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG, XÃ NĂM 2011
Kèm theo QĐ số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND thành phố)
ĐVT: Phần trăm(%)
STT

Phường, xã

A

B

Thuế

Thuế

Thuế

Thuế

Thuế

Lệ phí

giá trị

thu nhập

tiêu thụ

môn bài

nhà đất

trước bạ

gia tăng

cá nhân

đặc biệt

1

2

3

4

5

nhà đất

Quận Hải Châu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hải Châu 2
Hải Châu 1
Phước Ninh
Thạch Thang
Nam Dương
Hòa Cường Bắc
Hòa Cường Nam
Hòa Thuận Đông
Hòa Thuận Tây
Bình Thuận
Bình Hiên
Thanh Bình
Thuận Phước

12
22
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

12
22
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

12
22
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Quận Thanh Khê
Vĩnh Trung
Thạc Gián
Chính Gián
Tân Chính
An Khê
Thanh Khê Đông
Xuân Hà
Hòa Khê
Thanh Khê Tây
Tam Thuận

60
62
63
63
63
63
63
63
63
63

60
62
63
63
63
63
63
63
63
63

60
62
63
63
63
63
63
63
63
63

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

1
2

Quận Liên Chiểu
Hòa Khánh Nam
Hòa Khánh Bắc

70
70

70
70

70
70

70
70

70
70

6
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3
4
5

Hòa Minh
Hòa Hiệp Nam
Hòa Hiệp Bắc

70
70
70

70
70
70

70
70
70

70
70
70

70
70
70

1
2
3
4
5
6
7

Quận Sơn Trà
An Hải Đông
An Hải Tây
An Hải Bắc
Phước Mỹ
Thọ Quang
Nại Hiên Đông
Mân Thái

85
85
85
85
85
85
85

85
85
85
85
85
85
85

85
85
85
85
85
85
85

70
70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70
70

1
2
3
4

Quận Ngũ Hành Sơn
Mỹ An
Khuê Mỹ
Hòa Hải
Hòa Quý

85
85
85
85

85
85
85
85

85
85
85
85

70
70
70
70

70
70
70
70

1
2
3
4
5
6

Quận Cẩm Lệ
Khuê Trung
Hòa Thọ Đông
Hòa An
Hòa Xuân
Hòa Thọ Tây
Hòa Phát

85
85
85
85
85
85

85
85
85
85
85
85

85
85
85
85
85
85

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Huyện Hoà Vang
Hòa Tiến
Hòa Châu
Hòa Phước
Hòa Nhơn
Hòa Phong
Hòa Khương
Hòa Sơn
Hòa Liên
Hòa Ninh
Hòa Bắc
Hòa Phú

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
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Ghi chú:

- Thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt và thuế môn bài áp dụng đối với các hộ
kinh doanh cá thể
- Đối với thuế môn bài, thuế nhà đất, lệ phí trước bạ: được điều tiết cho ngân
sách quận, huyện hưởng 100% và tiếp tục phân chia giữa ngân sách quận, huyện
với ngân sách phường, xã theo tỷ lệ nêu trên.
- Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp nếu trên thực tế có phát sinh thì điều
tiết cho ngân sách phường, xã hưởng 100%.
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Phụ lục V: CÁC PHƯỜNG, XÃ CÓ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP THỦY SẢN NÔNG LÂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng)

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Phường, xã
Phường Hòa Cường Bắc
Phường Hòa Cường Nam
Phường Thuận Phước
Phường Thanh Bình
Phường Thanh Khê Đông
Phường Thanh Khê Tây
Phường Xuân Hà
Phường An Hải Đông
Phường An Hải Tây
Phường An Hải Bắc
Phường Phước Mỹ
Phường Nại Hiên Đông
Phường Mân Thái
Phường Thọ Quang
Phường Hòa Quý
Phường Hòa Hải
Phường Khuê Mỹ
Phường Mỹ An

Thuộc quận, huyện
Hải Châu
Hải Châu
Hải Châu
Hải Châu
Thanh Khê
Thanh Khê
Thanh Khê
Sơn Trà
Sơn Trà
Sơn Trà
Sơn Trà
Sơn Trà
Sơn Trà
Sơn Trà
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn

STT
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Phường, xã
Phường Hòa Hiệp Bắc
Phường Hòa Hiệp Nam
Phường Hòa Minh
Phường Hòa Xuân
Phường Hòa An
Phường Hòa Phát
Phường Hòa Thọ Đông
Phường Hòa Thọ Tây
Xã Hòa Tiến
Xã Hòa Khương
Xã Hòa Nhơn
Xã Hòa Phong
Xã Hòa Phước
Xã Hòa Châu
Xã Hòa Bắc
Xã Hòa Phú
Xã Hòa Ninh
Xã Hòa Liên
Xã Hòa Sơn

Thuộc quận,
huyện
Liên Chiểu
Liên Chiểu
Liên Chiểu
Cẩm Lệ
Cẩm Lệ
Cẩm Lệ
Cẩm Lệ
Cẩm Lệ
Hòa Vang
Hòa Vang
Hòa Vang
Hòa Vang
Hòa Vang
Hòa Vang
Hòa Vang
Hòa Vang
Hòa Vang
Hòa Vang
Hòa Vang
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 42/2010/QĐ-UBND
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 153/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2005
của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt Đề án cải cách
thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Ban Quản lý
các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 153/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2005
của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính
theo cơ chế “một cửa” của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ và Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công
nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng nghiên cứu, trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành
Quy định về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa của Ban Quản lý các
Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ,
Trưởng
ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng, Giám đốc Sở Tư pháp
và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh
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VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số 9431/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng ngày 06 tháng 12 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Kế hoạch triển khai giải tỏa chợ tự phát
trong phạm vi nội thị thành phố Đà Nẵng
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính
phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12
năm 2009 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
02/2003/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1454/TTr-SCT ngày
26 tháng 11 năm 2010 về việc phê duyệt Kế hoạch giải tỏa chợ tự phát trong phạm vi
nội thị thành phố Đà Nẵng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai giải tỏa chợ tự
phát trong phạm vi nội thị thành phố Đà Nẵng”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Công Thương,
Tài chính, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể Thao và Du
lịch, Xây dựng; Giám đốc Công an thành phố; Chủ tịch UBND các quận và Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Tấn Viết
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 06 tháng12 năm 2010

KẾ HOẠCH
Triển khai giải tỏa chợ tự phát trong phạm vi nội thị
thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 9431 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)
I. MỤC TIÊU
- Nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan
đô thị và văn minh thương mại trong mua bán, góp phần xây dựng thành phố xanh sạch - đẹp.
- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại
và tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh có môi trường kinh doanh mới, ổn định lâu dài.
II. NỘI DUNG
1. Phạm vi, đối tượng
a) Phạm vi: Các “chợ tự phát” trong nội thị thành phố Đà Nẵng.
Hiện nay trong nội thị thành phố Đà Nẵng có tổng số 45 chợ tự phát, với tổng
số 871 hộ kinh doanh, thuộc 27 phường của 6 quận, cụ thể như sau:
- Quận Hải Châu: 21 chợ, với 393 hộ kinh doanh, thuộc 9 phường.
TT

Tên chợ

1 Chợ Nguyễn Thị
Minh Khai - Lê
Thánh Tôn
2 Chợ Kiệt 113
Nguyễn Chí Thanh
3 Chợ tự phát
4 Chợ tự phát
5 Chợ Nguyễn Hoàng
6 Chợ tự phát
7 Chợ tự phát
8 Chợ tự phát
9 Chợ tự phát

Nguyễn Thị Minh Khai - Lê Thánh
Tôn

Hải Châu 1

Số hộ
KD
3

Kiệt 113 Nguyễn Chí Thanh

Hải Châu 1

4

Hải Châu 1
Hải Châu 1
Hải Châu 2
Hòa Cường
Nam
Đường CMT8 - Metro
Hòa Cường
Nam
Trước nhà 112 Hà Huy Giáp
Hòa Cường
Nam
KDC Hóa Sơn - Đường Lê Anh Xuân Hòa Cường
Nam

5
4
7
22

Địa điểm

Phạm Phú thứ
Ngã 5 (Trần Bình Trọng)
15 - 17 Nguyễn Hoàng
Tổ 29 Đường Núi Thành

Phường

5
6
35
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10 Chợ tự phát

Bình Hiên

18

11

Bình Hiên

8

Thạch Thang

20

Thạch Thang

45

Thanh Bình
Thuận Phước
Thuận Phước

30
14
21

Thuận Phước

20

Thuận Phước

4

Thuận Phước

72

Phước Ninh
Hòa Cường
Bắc

30
20

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ngã 3 Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn
Trường Tộ
Chợ tự phát
K266 Hoàng Diệu – Giáp ranh Bình
Hiên-Nam Dương
Chợ tự phát
Ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai - Hải
Phòng đến Nguyễn Thị Minh Khai –
Lê Lai
Chợ Tam Giác
Từ ngã tư Ông Ích Khiêm-Hải Phòng
đến ngã tư Quang Trung-Ông Ích
Khiêm
Chợ Thanh Long
140/20 Thanh Long
Chợ Đa Phước
Tổ dân phố 44
Chợ tự phát
Tổ dân phố 23 (sau lưng nhà thờ
Thanh Đức)
Chợ tự phát Nguyễn Trước Chung cư số 4,5
Đức Cảnh
Chợ tự phát đầu
Tổ dân Phố 24
tuyến Châu Văn
Liêm
Chợ tự phát bên hông Giáp ranh phường Thuận Phước chợ Đống Đa
Thanh Bình
Chợ Cô Giang
Đường Cô Giang
Chợ tự phát KTT
Khu tập thể Hòa Cường
Hòa Cường
Tổng số: 21 chợ
-

TT

393

Quận Thanh Khê: 7 chợ, với 109 hộ kinh doanh, thuộc 6 phường.
Tên chợ

Địa điểm

1 Chợ Bàu Thạc Gián
2 Chợ cá

Đường Tản Đà - Bàu Thạc Gián
Đường Nguyễn Tất Thành

3 Chợ Tân Hòa
4 Chợ Ngã tư

Cổng A32 - Lê Trọng Tấn
Đường nội bộ đường Huỳnh Ngọc
Huệ
Đường Trần Cao Vân - Dũng sĩ
Thanh Khê
Đường Hoàng Hoa Thám

5 Chợ Ngã ba
6 Chợ Hoàng Hoa
Thám
7 Chợ đường ray

Ngã ba Nguyễn Hoàng - Ông Ích
Khiêm

Phường
Thạc Gián
Thanh Khê
Đông
An Khê
Hòa Khê

Tên chợ

Địa điểm

15
40

Thanh Khê
Đông
Tân Chính

8

Vĩnh Trung

10

Tổng số: 7 chợ
- Quận Liên Chiểu: 6 chợ, với 125 hộ kinh doanh, thuộc 3 phường.
TT

Số hộ
KD
10
20

Phường

6

109
Số hộ
KD
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1 Chợ tự phát đường
49 – 51 Đường Nguyễn Huy Tưởng Hòa Minh
35
Nguyễn Huy Tưởng
2 Chợ tự phát đường
Đường Tô Hiệu – Tổ dân phố 14
Hòa Minh
25
Tô Hiệu
3 Chợ tự phát đường
Góc giáp đường Văn Cương và
Hòa Minh
25
Hồ Tùng Mậu
đường Hồ Tùng Mậu
4 Chợ đường số 4 KCN Khu công nghiệp Hòa Khánh
Hòa Khánh Bắc
20
Hòa Khánh
5 Chợ tổ 26
Tổ 26 Phường Hòa Hiệp Nam
Hòa Hiệp Nam
15
6 Chợ Cầu Nam Ô
Cầu Nam Ô
Hòa Hiệp Nam
5
Tổng số: 6 chợ
125
- Quận Cẩm Lệ: Có 6 chợ, với 180 hộ kinh doanh, thuộc 4 phường.
TT
Tên chợ
Địa điểm
Phường
Số hộ
KD
1 Chợ Chiều
Phường Hòa An – Cẩm Lệ
Hòa An
40
2 Chợ Bồ Quân
Phường Hòa Phát - Cẩm Lệ
Hòa Phát
50
3 Chợ Yến Bắc
Phường Hòa Thọ Tây - Cẩm Lệ
Hòa Thọ Tây
30
4 Chợ Trung lương
Phường Hòa Xuân - Cảm Lệ
Hòa Xuân
30
5 Chợ Tùng Lâm
Tùng Lâm
Hòa Xuân
15
6 Chợ Lỗ Giáng
Lỗ Giáng
Hòa Xuân
15
Tổng số: 6 chợ
180
Ghi chú: Ngoài 6 chợ tự phát trên còn có chợ tạm Bình Hòa với 110 hộ kinh doanh.
TT

- Quận Sơn Trà: Có 2 chợ, với 14 hộ kinh doanh, thuộc 2 phường.
Tên chợ
Địa điểm
Phường

1 Chợ gần chùa Mân Đường 10,5 m gần chùa Mân Quang Thọ Quang
Quang
2 Chợ An Đồn
476 Ngô Quyền
An Hải Bắc
Tổng số: 2 chợ
- Quận Ngũ Hành Sơn: Có 3 chợ, với 50 hộ kinh doanh, thuộc 3 phường.
TT
Tên chợ
Địa điểm
Phường
1 Dọc tuyến Sơn Trà - Dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc
Điện Ngọc
2 Khu vực Tân Trà
Tổ 44
3 Chợ tạm Khuê Mỹ
Tổ 10
Tổng số: 3 chợ

Mỹ An
Hòa Hải
Khuê Mỹ

Số hộ
KD
5
9
14
Số hộ
KD
20
5
25
50

b) Đối tượng: Các hộ kinh doanh tại các “chợ tự phát” trong trong nội thị thành
phố Đà Nẵng.
2. Thời gian thực hiện việc giải tỏa các chợ tự phát
Thời gian thực hiện kế hoạch giải tỏa chợ tự phát trên địa bàn các quận đều được
chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn từ nay đến hết năm 2010 và giai đoạn năm 2011), cụ
thể như sau:
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a) Quận Hải Châu
- Năm 2010: Tập trung giải tỏa 2 chợ:
+ Chợ Nguyễn Hoàng.
+ Chợ Tam Giác.
- Năm 2011: Giải tỏa 19 chợ còn lại.
b) Quận Thanh Khê
- Năm 2010: Tiến hành giải tỏa 3 chợ:
+ Chợ Bàu Thạc Gián.
+ Chợ Hoàng Hoa Thám.
+ Chợ ngã ba Trần Cao Vân – Dũng sĩ Thanh Khê.
- Năm 2011: Tiến hành giải tỏa 4 chợ:
+ Chợ ngã ba Nguyễn Hoàng – Ông Ích Khiêm.
+ Chợ Tân Hòa.
+ Chợ cá Nguyễn Tất Thành.
+ Chợ ngã tư Huỳnh Ngọc Huệ.
c) Quận Liên Chiểu
- Năm 2010: Tiến hành giải tỏa 3 chợ:
+ Chợ đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh.
+ Chợ tổ 26 phường Hòa Hiệp Nam.
+ Chợ Cầu Nam Ô.
- Năm 2011: Tiến hành giải tỏa 3 chợ:
+ Chợ đường Nguyễn Huy Tưởng.
+ Chợ đường Tô Hiệu.
+ Chợ Hồ Tùng Mậu.
d) Quận Cẩm Lệ
- Năm 2010: Quận Cẩm Lệ đã tiến hành họp dân thông báo về việc giải tỏa chợ
tạm Bình Hòa trong năm 2010 và đưa các hộ kinh doanh về kinh doanh tại chợ Cẩm
Lệ (phường Khuê Trung) và chợ đầu mối (phường Hòa Cường Nam).
- Năm 2011: Giải tỏa 6 chợ tự phát còn lại:
+ Chợ Chiều.
+ Chợ Bồ Quân.
+ Chợ Yến Bắc.
+ Chợ Trung Lương.
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+ Chợ Tùng Lâm.
+ Chợ Lỗ Giáng.
e) Quận Sơn Trà
Trên địa bàn quận Sơn Trà chỉ có 2 chợ tự phát với quy mô tương đối nhỏ. Do
đó kế hoạch của quận là sẽ giải tỏa hết cả 2 chợ này trong thời gian từ nay đến hết năm
2010. Hiện nay, chợ gần chùa Mân Quang (phường Thọ Quang) đã được giải tỏa xong.
Trong thời gian tới sẽ tiếp tục giải tỏa dứt điểm chợ An Đồn (phường An Hải Bắc).
f) Quận Ngũ Hành Sơn
- Năm 2010: Tiến hành giải tỏa chợ tự phát dọc tuyến đường Sơn Trà – Điện
Ngọc.
- Năm 2011: Tiến hành giải tỏa 2 chợ:
+ Chợ khu vực Tân Trà.
+ Chợ Khuê Mỹ.
3. Biện pháp triển khai Kế hoạch
- Tuyên truyền, vận động các hộ không được tụ tập kinh doanh tại chợ tự phát
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, đài truyền hình).
Cử các cán bộ đến tuyên truyền trực tiếp cho người dân hiểu về sự cần thiết phải giải
tỏa các chợ tự phát trong nội thị thành phố Đà Nẵng và vận động các hộ tiểu thương
đăng ký vào kinh doanh tại các chợ trên địa bàn quận, huyện còn trống chỗ. Yêu cầu
làm bản cam kết, nếu tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
- Triển khai đầu tư nâng cấp một số chợ hiện có đang hoạt động quá tải và xây
dựng mới một số chợ, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ dân sinh và bố trí dần các hộ ở
địa phương kinh doanh tại chợ tự phát vào tập trung.
- Một số chợ tự phát nằm giữa ranh giới hành chính của các quận, UBND các
quận phối hợp để xử lý hiệu quả.
- Khuyến khích đầu tư loại hình cửa hàng tự chọn trong các hộ có mặt bằng tại
các khu dân cư.
- Chính quyền các địa phương (cấp phường) cần rà soát nắm rõ đối tượng kinh
doanh tại các chợ tự phát để có chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng cư trú tại địa
phương và có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các đối tượng đến từ địa bàn khác.
- Việc xóa bỏ chợ tự phát là một vấn đề phức tạp bởi nó gắn liền với việc mưu
sinh của một bộ phận dân cư nghèo, nên cần phải tiến hành có trọng tâm, trọng điểm.
4. Kinh phí thực hiện:

Sở Công Thương xây dựng, tổng hợp kinh phí thực hiện giải tỏa các chợ tự phát
theo nội dung Thông báo số 290/TB-VP ngày 23/9/2010 của Văn phòng UBND thành
phố; gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.
5. Phân công trách nhiệm
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a) Ủy ban nhân dân các quận, huyện:
- Chủ trì và chỉ đạo UBND các phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch và lộ
trình giải tỏa các chợ tự phát thuộc địa phương mình quản lý; đồng thời rà soát nắm rõ
đối tượng kinh doanh tại chợ tự phát; vận động các đối tượng cư trú ở địa phương vào
kinh doanh tại một số chợ hiện còn trống trên địa bàn quận và có chính sách hỗ trợ đối
với các đối tượng này.
- Phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan triển khai việc giải tỏa các chợ
tự phát trên địa bàn quận; đặc biệt tập trung giải quyết triệt để trước các chợ tự phát
trong nội thành gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan
đô thị; đồng thời lắp đặt biển cấm tại các điểm sau khi giải tỏa “chợ tự phát”.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng liên quan
kiểm tra, xử phạt hành chính và cưỡng chế đối với các trường hợp tụ tập hình thành
chợ tự phát trên địa bàn quận, huyện theo thẩm quyền phân cấp.
- Phối hợp xử lý hiệu quả một số chợ tự phát nằm giáp ranh địa giới hành chính
giữa các quận.
- Rà soát đánh giá thực trạng hoạt động của các chợ trên địa bàn thuộc thẩm
quyền quản lý, tổ chức sắp xếp, bố trí khai thác có hiệu quả các chợ, đồng thời kêu gọi
các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác một số chợ trên
địa bàn quận, huyện.
b) Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch có trách nhiệm
phối hợp phổ biến, tuyên truyền chủ trương của HĐND và UBND thành phố về giải
tỏa các chợ tự phát trên địa bàn thành phố đến với tất cả các tổ chức, đoàn thể chính trị
- xã hội và các cá nhân đang hoạt động buôn bán tại chợ tự phát biết để thực hiện.
c) Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với Sở Công Thương tham mưu đề xuất Ủy
ban nhân dân thành phố về vị trí, địa điểm đầu tư xây dựng mới một số chợ trên địa
bàn các quận hiện còn thiếu chợ, để có chỗ bố trí dần các hộ kinh doanh tại các chợ
tạm và chợ tự phát vào kinh doanh ổn định. Trong Quy hoạch các Khu công nghiệp,
dân cư mới cần chú ý bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại (cửa
hàng tự chọn, siêu thị mini,…) phục vụ cho công nhân, dân cư khu vực nhằm hạn chế
tình trạng chợ tự phát mọc lên.
d) Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo UBND
thành phố tình hình triển khai thực hiện kế hoạch và đề xuất các vấn đề phát sinh trong
quá trình triển khai thực hiện việc giải tỏa các chợ tự phát.
e) Công an thành phố chủ động phối hợp với các ngành liên quan và địa phương
đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi
phạm luật giao thông theo quy định của pháp luật.
f) Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng liên
quan, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tuyến đường trên địa bàn thành phố,
nhất là các tuyến đường trọng điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm do lấn chiếm
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vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, đồng thời lắp đặt các biển cấm tụ tập hình thành
chợ tự phát tại các khu vực gây ảnh hưởng giao thông.
g) Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố về kinh phí cho các
quận triển khai thực hiện công tác giải tỏa chợ tự phát theo đề nghị của UBND các
quận và đề xuất của Sở Công Thương.
h) Các Sở, Ban, ngành có nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện công tác giải
tỏa triệt để các chợ tự phát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo chỉ đạo của UBND
thành phố; không để tình trạng chợ tự phát tái diễn sau khi giải tỏa.
i) Báo Đà Nẵng, Báo Công an, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (DRT)
phối hợp với cơ quan chức năng có nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ
trương của UBND thành phố về giải tỏa chợ tự phát đến với tất cả mọi người dân thành
phố biết để thực hiện.
j) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Hội, Đoàn thể thành phố phối hợp
tuyên truyền, vận động các hộ dân cư đang sinh sống ở khu vực, địa phương mình
không tụ tập mua bán ở chợ tự phát và thực hiện nghiêm túc chủ trương của UBND
thành phố về giải tỏa chợ tự phát; vận động cán bộ, nhân dân không tham gia vào mua
hàng hóa tại các chợ tự phát, nhằm góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển
theo hướng văn minh đô thị.
Trên đây là Kế hoạch Triển khai giải tỏa chợ tự phát trên phạm vi nội thị thành
phố Đà Nẵng. Các ngành, Hội, Đoàn thể và địa phương căn cứ trách nhiệm được phân
công triển khai thực hiện./.
ỦY BAN NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG
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