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QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban ngành

và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2011
_____________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 107/2004/QĐ-UB ngày 11 tháng 6 năm 2004 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về Quy chế làm việc của UBND thành phố;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm 
(ngoài những nhiệm vụ thường xuyên) giao cho các Sở, ban ngành và UBND các 
quận, huyện thực hiện trong năm 2011.

Điều 2. Việc hoàn thành các nhiệm vụ giao cho các Sở, ban ngành và UBND 
các quận, huyện ban hành kèm theo Quyết định này là một trong những tiêu chí quan 
trọng để UBND thành phố xem xét, đánh giá kết quả thi đua của các Sở, ban ngành 
và UBND các quận, huyện trong năm 2011.

Điều 3. Giao Giám đốc các Sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, 
căn cứ vào danh mục nhiệm vụ kèm theo Quyết định này, có kế hoạch cụ thể để triển 
khai thực hiện và báo cáo kết quả với UBND thành phố trong tháng 12 năm 2011.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Thường trực Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng thành phố, Giám đốc các Sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các quận, 
huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
           CHỦ TỊCH

              Trần Văn Minh



Danh mục 3 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban, ngành và UBND các 
quận, huyện thực hiện trong năm 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số  123  /QĐ-UBND
Ngày 06 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng)

1. Sở Công Thương:  
1.1.  Nâng cao năng lực  hoạt động của Trung tâm Hội chợ triển lãm; giải tỏa 

các chợ cóc trên địa bàn thành phố
1.2. Hoàn thành xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Đà Nẵng 

giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020.
1.3. Tổ chức tốt công tác bình ổn giá cả trên địa bàn thành phố; tăng cường các 

biện pháp để ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng hàng giả, hàng nhái. 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT: 
2.1. Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Trung ương 7 (khóa X) và Chương trình hành động số 30 của Thành ủy Đà Nẵng về 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2.2. Xứ lý dứt điểm tình trạng khai thác gỗ bất hợp pháp ở xã Hòa Bắc, huyện 
Hòa Vang.

2.3. Ngăn chặn và xử lý triệt để, không để xảy ra tình trạng xây nhà trái phép 
trên đất lâm nghiệp ở các khu quản lý bào vệ rừng.

 
3. Sở Giao thông vân tải:
3.1. Cơ bản hoàn thành xây dựng mô hình thí điểm  “Công sở điện tử”.
3,2. Triển khai có hiệu quả hệ thống giao thông tĩnh theo quy hoạch trong năm 

2011, nhằm đáp ứng nhu cầu đậu đỗ phương tiện trên địa bàn thành phố; quản lý tốt 
vỉa hè, đảm bảo thông thoáng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè 
trên các tuyến đường của thành phố.

3.3. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ  
và chống ùn tắc giao thông trong nội thị thành phố Đà Nẵng

4. Sở Xây dựng: 
4.1. Quản lý kiến trúc trên địa bàn thành phố, quản lý xây dựng nhà trái phép; 

khớp nối hệ thống thoát nước và không gian ngầm thành phố Đà Nẵng”; hoàn thành 
xây dựng mái che cho người đi bộ trên vỉa hè một số tuyến đường của thành phố

4.2. Trình phê duyệt “Đề án phát triển cây xanh đường phố giai đoạn năm 2011-
2015”; khớp nối hệ thống thoát nước và không gian ngầm thành phố Đà Nẵng.

4.3. Theo dõi, đôn đốc hoàn thành các khu chung cư đúng tiến độ kế hoạch, chất 
lượng, trong đó chú ý nhà ở thu nhập thấp phục vụ “Chương trình nhà ở xã hội của 
thành phố Đà Nẵng’’; chấn chỉnh quản lý, xử lý nghiêm tình trạng sang nhượng trái 
phép.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: 
5.1. Xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.



5.2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý đất đai, tài nguyên khoáng 
sản trên địa bàn thành phố; đề ra giải pháp cụ thể để xử lý những vi phạm về: nhận 
quyền sử dụng đất, thuê đất nhưng không triển khai dự án, sử dụng đất không đúng 
mục đích; tổng rà soát việc quản lý sử dụng đất trồng cây lâm nghiệp (khu vực bán 
đảo Sơn Trà, Hải Vân, Phước Tường).

 5.3. Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố, đảm 
bảo 100% khu, cụm công nghiệp đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn 
và 70% các doanh nghiệp hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp đều phải đấu 
nối nước thải vào hệ thống xử lý tập trung.

6.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 
6.1. Tập trung tổ chức thành công Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 

2011.
6.2. Triển khai có hiệu quả các nội dung về xây dựng nếp sống văn hóa, văn 

minh đô thị trong Chương trình “Thành phố 3 có” của thành phố; làm tốt công tác 
chống chèo kéo và bu bám khách du lịch.

6.3. Nâng cao hiệu quả việc quản lý và khai thác các công trình: Bảo tàng Đà 
Nẵng, Nhà thi đấu thể dục thể thao.

7. Sở Ngoại vụ: 
7.1. Phối hợp tổ chức tốt Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2011.
7.2. Xây dựng Chương trình hành động của Thành ủy, Kế hoạch của UBND 

thành phố thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về việc triển khai Chỉ thị 
số 41-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

7.3. Vận động viên trợ phi chính phủ cho thành phố đạt 100 tỷ đồng, tập trung 
vào các chương trình trọng điểm của thành phố như Nhà ở, việc làm, y tế, giáo dục, 
bảo vệ môi trường, tẩy rửa dioxin, ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ nạn nhân chất 
độc da cam...

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
8.1. Sửa đổi và triển khai Đề án “Một cửa liên thông” theo Nghị định số 

43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
8.2. Đưa vào vận hành, quản lý và sử dụng có hiệu quả cổng thông tin kinh tế - 

xã hội của thành phố Đà Nẵng.
8.3. Rà soát toàn bộ công tác theo dõi và đánh giá các chương trình, dự án 

ODA. Tập trung đẩy mạnh xúc tiến các dự án ODA trọng điểm của thành phố, tăng 
cường phối hợp xử lý tháo gỡ các vướng mắc tồn tại để đẩy nhanh tiến độ giải ngân 
nguồn vốn ODA trong năm 2011.

9. Sở Tài chính: 
9.1. Tham mưu tổ chức triển khai có hiệu quả định mức phân bổ dự toán chi 

ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo Luật 
NSNN. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho 



bạc (TABMIS) đáp ứng kịp thời tạo điều kiện cho các đơn vị trong giao dịch và sử 
dụng ngân sách.

9.2. Đề xuất các biện pháp nhằm chấn chỉnh công tác lập báo cáo quyết toán 
vốn đầu tư dự án hoàn thành đảm bảo thời gian theo quy định của Bộ Tài chính. Tiếp 
tục nâng cao chất lượng và đảm bảo thời gian trong công tác thẩm tra phê duyệt quyết 
toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

9.3. Đề xuất các giải pháp cụ thể, nhằm nâng cao tính hiệu quả trong việc thực 
hiện cơ chế 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; cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 
bộ máy, biên chế và tài chính đối các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của 
pháp luật.

       
10. Sở Y tế: 
10.1. Phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về y tế dự phòng.
10.2. Làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; đưa Trung tâm Sản nhi vào 

hoạt động có hiệu quả.
10.3. Nâng cao chất lượng điều trị bằng hình thức liên doanh liên kết để đầu tư 

trang thiết bị tại các Trung tâm Y tế quận, huyện.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo:
11.1. Phấn đấu đưa tỷ lệ học sinh của thành phố đạt các giải thưởng trong các kỳ 

thi quốc tế năm 2011 cao hơn năm 2010.
11.2. Triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn 

thành phố theo Đề án phê duyệt của UBND thành phố và theo Quyết định số 
239/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 
“Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015”.

11.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề “Thực hiện đổi mới quản lý và nâng 
cao chất lượng giáo dục” theo Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 
2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 
12.1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành Dự án Nghĩa trang Hòa Sơn và 

Nghĩa trang mới của thành phố.
12.2. Triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung “Có việc làm” trong Chương 

trình  “thành phố 3 có”; thực hiện tốt Kế hoạch dạy nghề giai đoạn 2011-2015 và Đề 
án tổ chức Chợ việc làm, trong đó tổ chức tốt chợ việc làm di động.

12.3. Triển khai các giải pháp hỗ trợ tiếp cho 1.000 hộ đặc biệt nghèo (nhóm 2) 
theo chương trình “Không có hộ đặc biệt nghèo của thành phố”.

13. Sở Khoa học và Công nghệ: 
13.1. Làm tốt công tác kiểm tra đo lường chất lượng; có biện pháp quyết liệt 

trong xử lý các vi phạm về đo lường chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; 
hòan thành và đưa vào hoạt động Phòng Đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất 
lượng.



13.2. Xây dựng và hoàn thành Trang thông tin khoa học và công nghệ và tích 
hợp vào Cổng thông tin điện tử thành phố phục vụ công tác nghiên cứu.

13.3. Triển khai có hiệu quả 3 đề tài nghiên cứu khoa học của thành phố năm 
2011

14. Sở  Thông tin và Truyền thông:
14.1. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước về viễn thông, tập trung phối 

hợp thực hiện ngầm hóa cáp thông tin liên lạc và xây dựng trạm thu, phát sóng di 
động (BTS) thân thiện với môi trường trên địa bàn thành phố.

14.2. Thực hiện ngầm hóa cáp thông tin trên địa bàn thành phố theo Quyết định 
số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của UBND thành phố và các quy định khác 
của UBND thành phố về ngầm hóa cáp viễn thông.

14.3. Triển khai đồng bộ mạnh mẽ các giải pháp quản lý các dịch vụ Internet và 
trò chơi trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; xây dựng Đề án “Thành phố điện 
tử” về triển khai các dịch vụ công.

15. Đài Phát thanh Truyền hình:
15.1. Cải tiến và thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất, phát sóng, bảo đảm 

thông tin nhanh nhạy, chuẩn xác, đúng định hướng tuyên truyền; không để xảy ra sự 
cố kỹ thuật.

15.2. Đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư sản xuất các chương trình truyền hình 
giải trí.

15.3. Khai thác, sử dụng có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm Trung tâm Kỹ thuật 
Phát thanh - Truyền hình. 

16. Công an thành phố: 
16.1.  Đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

các hội nghị, hội thảo quốc tế và trong nước diễn ra trên địa bàn thành phố; triển  khai 
các kế hoạch đảm bảo an ninh xã hội, an ninh kinh tế, không để xảy ra sự kiện bất 
ngờ phức tạp về an ninh chính trị.

16.2. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 48/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ 
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội 
phạm trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, kế 
hoạch chuyên đề kiềm chế các loại tội phạm, nhất là tội trộm cắp, cướp giật; làm 
giảm các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; kiềm chế, làm giảm tai 
nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

16.3. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Cảnh sát khu vực; Tăng 
cường công tác quản lý địa bàn nhất là những khu vực phức tạp về an ninh trật tự, 
những khu tái định cư.

17. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:
17.1.Đề xuất xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ biển. 
17.2. Củng cố việc thực hiện thí điểm xây dựng và hoạt động của các lực lượng 

dân quân thường trực 12 phường, xã trên địa bàn thành phố và đề xuất UBND thành 



phố trong việc tổ chức rút kinh nghiệm để mở rộng lực lượng này ở các địa phương.
17.3. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các 

quận, huyện và các cơ quan liên quan đề xuất giải pháp về dạy nghề, giải quyết việc 
làm cho bộ đội xuất ngũ trên địa bàn thành phố.

  
18. Bộ Chỉ huy Biên phòng: 
18.1. Tăng cường công tác nắm tình hình, tổng hợp, phân tích và dự báo đúng, 

kịp thời tình hình trên biển; thực hiện tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây 
dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển, không 
để xảy ra bị động bất ngờ. Phối hợp phòng chống và đấu tranh có hiệu quả với các 
loại tội phạm, nhất là đối tượng cướp, cướp giật trên khu vực biên giới biển.

18.2. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ 
với các ngành, đoàn thể xây dựng, củng cố phong trào quần chúng tham gia bảo vệ 
chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển, nhất là phát triển nhân rộng chất lượng khu 
"Dân cư văn hóa biển" và khu cảng cá an toàn. Nâng cao chất lượng hoạt động của 
các tổ, đội tàu thuyền đánh bắt trên biển; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế 
biển với quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển; góp phần xây dựng nền Biên 
phòng toàn dân vững mạnh. 

18.3. Trên cơ sở đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính trong lực lượng 
BĐBP với quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, xuất 
nhập tại các trạm kiểm soát, đảm bảo yêu cầu thông thoáng về thủ tục, chặt chẽ về 
nghiệp vụ, cởi mở trong quan hệ đối ngoại; nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng 
Đà Nẵng trong phát triển kinh tế biển.  

19. Sở Nội vụ: 
19. 1. Tham mưu tổ chức và phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 và đại biểu 
Quốc hội khóa XIII.

19.2. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức tại các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

19.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục 
hành chính thông qua nhiều hình thức giao dịch trực tuyến và trong công tác quản lý 
nhân sự.

20. Thanh tra thành phố: 
20.1. Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn viên trợ phi chính phủ nước ngoài 

từ năm 2008 đến năm 2010 tại một số cơ quan, đơn vị.
20.2. Rà soát, triển khai thực hiện các quyết định của UBND thành phố về giải 

quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
20.3. Thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng đất đai gắn với bảo vệ môi 

trường tại một số địa phương, đơn vị (thanh tra chuyên đề theo hướng dẫn của Thanh 
tra Chính phủ)

21. Sở Tư pháp: 



21.1. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công chứng.
21.2. Triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định tại Luật Lý lịch tư pháp 

và Kế hoạch Triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 8360/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010 
của Ủy ban nhân dân thành phố.

21.3. Nâng cao năng lực triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

22. Văn phòng UBND thành phố: 
22.1. Bảo đảm tốt quản lý, vận hành kỹ thuật Cổng thông tin điện tử thành phố.
22.2. Xây dựng, duy trì hệ thống thông tin điện tử phục vụ công tác tiếp công 

dân.
22.3. Chỉ đạo, đôn đốc các chủ dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng các công 

trình trọng điểm; tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố và phối hợp với các đơn 
vị liên quan làm tốt công tác giải tỏa đền bù - tái định cư trên địa bàn thành phố.

23. UBND quận Hải Châu: 
23.1. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý đô thị và trật tự an toàn giao thông trên 

địa bàn quận; đảm bảo quản lý tốt trật tự vỉa hè, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm 
vỉa hè.

23.2. Phấn đấu không có hộ đặc biệt nghèo phát sinh và không có học sinh 
thuộc diện con em hộ nghèo theo chuẩn thành phố phải bỏ học do hoàn cảnh nghèo.

23.3. Làm tốt công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư Dự án Khu tứ giác 
Hùng Vương - Ngô Gia Tự - Lê Duẩn - Triệu Nữ Vương.

24. UBND quận Thanh Khê: 
24.1. Tập trung mọi nguồn lực và các giải pháp để xóa hộ đặc biệt nghèo, không 

để có hộ đặc biệt nghèo phát sinh. 
24.2. Tập trung triển khai, thực hiện công tác đền bù giải tỏa dự án đường Hà 

Huy Tập nối dài từ đường Trần Cao Vân ra đường Nguyễn Tất Thành.
24.3. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý đô thị và trật tự an toàn giao thông trên 

địa bàn quận; đảm bảo quản lý tốt trật tự vỉa hè, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm 
vỉa hè.

25. UBND quận Liên Chiểu: 
25.1. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đối với các 

dự án trọng điểm trên địa bàn quận. 
25.2. Làm tốt công tác bố trí tái định cư; không để xảy ra tình trạng xây dựng 

nhà trái phép.
25.3. Phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng 

Nam Hải Vân. 

26. UBND quận Sơn Trà: 
26.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đền bù giải tỏa tại các dự án trọng điểm trên 



địa bàn quận, tập trung hoàn thành việc giải tỏa bàn giao mặt bằng dự án đường 
Nguyễn Văn Linh nối dài thuộc địa bàn quận.

26.2. Làm tốt công tác bố trí tái định cư;  không để xảy ra tình trạng xây dựng 
nhà trái phép.

26.3. Quản lý tốt trật tự bãi biển, đảm bảo môi trường du lịch văn minh lịch sự, 
không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực bãi biển. 

27. UBND quận Ngũ Hành Sơn: 
27.1. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác giải tỏa đền bù các dự án trên địa bàn 

quận, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đúng kế hoạch đề ra.
 27.2. Làm tốt công tác bố trí tái định cư;  không để xảy ra tình trạng xây dựng 

nhà trái phép.
27.3. Quản lý tốt trật tự bãi biển, đảm bảo môi trường du lịch văn minh lịch sự, 

không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực bãi biển. 

28. UBND quận Cẩm Lệ: 
28.1. Tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng đô thị và bố trí tái định cư cho nhân dân các vùng 
dự án phường Hoà Xuân (khu đô thị sinh thái, khu liên hợp TDTT,v.v..); không để 
xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép; xử lý triệt để tình trạng xây dựng trái phép 
trên đất lâm nghiệp tại khu vực núi Phước Tường, phường Hòa Phát. 

28.2. Huy động cộng đồng dân cư thực hiện thí điểm thu gom rác thải theo giờ 
trên địa bàn quận.

28.3. Có biện pháp hữu hiệu quản lý các đường ngang qua đường sắt (các “điểm 
đen”) trên địa bàn quận để hạn chế tối đa tai nạn giao thông đường sắt.

29. UBND huyện Hoà Vang: 
 29.1. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, chống xây dựng nhà trái phép tại 

các khu vực công bố quy hoạch trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt 
bằng, giải tỏa đền bù các dự án trên địa bàn.

29.2. Làm tốt công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện.
29.3. Có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ, công 

chức, viên chức, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ trên địa bàn huyện. 

30. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng:
30.1. Xây dựng và ban hành Quy trình đầu tư vào các KCN trên địa bàn thành 

phố; trong đó trình bày các bước thực hiện dự án từ khi doanh nghiệp có ý định đầu 
tư đến khi dự án kết thúc; đồng thời đính kèm các biểu mẫu, tờ khai tạo điều kiện 
thuận lợi hơn cho nhà đầu tư.

30.2. Công khai minh bạch trên website chuyên ngành và các phương tiện thông 
tin đại chúng các thông tin về KCN như: vị trí và diện tích lô đất, giá thuê đất, thời 
gian thuê đất, phương thức thanh toán, phí hạ tầng, ngành nghề ưu tiên….

30.3. Xây dựng và triển khai mô hình “một cửa, một cửa liên thông” đối với 



lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đầu tư; qua đó, ngoài việc cấp giấy chứng nhận đầu tư 
Ban Quản lý còn chịu trách nhiệm thực hiện luôn việc đăng ký mã số thuế, đăng ký 
mẫu dấu và khắc con dấu cho doanh nghiệp.

31.Trung tâm Xúc tiến đầu tư:
 31.1. Tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư về công nghệ cao, công nghệ thông tin.
31.2. Xây dựng bộ tài liệu chuẩn quảng bá về Đà Nẵng trong lĩnh vực xúc tiến 

đầu tư (tập sách giới thiệu, brochure, phim, CD-ROM...). 
31.3. Tổ chức lớp đào tạo kỹ năng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch cho cán 

bộ các sở, ban, ngành liên quan và một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng.

32. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng:
32.1. Hoàn thành 02 đề tài nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ chế vượt trội nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 

2020;
- Nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2020.
32.2. Xuất bản Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng 12 số, 8 kỳ/1 năm.
32.3. Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học, kinh tế - xã hội trực 

tuyến

33. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao:
33.1. Hoàn thiện quy trình tuyển chọn và quản lý học viên  Đề án phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao.
3.2. Khai thác học bổng cho học viên tham gia Đề án học ở nước ngoài, với chỉ 

tiêu ít nhất có 2 học viên được cử đi học năm 2011 nhận được học bổng toàn phần và 
10 học viên có học bổng một phần học phí. 

33.3. Hoàn thành Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu 
cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; tập trung bảo đảm nhu cầu nhân lực cho 
các ngành dịch vụ mũi nhọn và khu công nghệ cao.


