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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 65/2008/NQ-HĐND      Đà Nẵng, ngày 03 tháng 7 năm 2008 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 
________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII 

NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 11 
 

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, tờ trình của Uỷ ban nhân dân thành phố, báo cáo của 

các cơ quan hữu quan; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, báo 

cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà Nẵng, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Uỷ ban nhân dân thành phố và của các 

cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2008 

Tình hình kinh tế - xã hội duy trì và có bước phát triển; một số lĩnh vực như: dịch 

vụ (du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông, ngân hàng), thu chi ngân sách, phát triển doanh 

nghiệp, huy động vốn đầu tư tăng khá so với cùng kỳ. Công tác quản lý đầu tư, ngân sách 

được đảm bảo. Thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện cấp quốc gia và quốc tế. 

Lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; các chương trình thành 

phố “5 không”, “3 có” được thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Công tác chính quyền, cải 

cách hành chính của các cấp, sở, ngành triển khai có hiệu quả. Tình hình quốc phòng - an 

ninh được giữ vững. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

- Tổng sản phẩm nội địa ước tăng 9,32% so với cùng kỳ 2007; 

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước 5.059 tỷ đồng, bằng 42,3% kế hoạch năm, tăng 

15,01%; 

        - Giá trị sản xuất nông nghiệp ước 380 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch năm, giảm 2,5%; 

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ ước 399,5 triệu USD, đạt 44,1% kế 

hoạch năm, tăng 8,4%; 

       - Tổng vốn đầu tư phát triển ước 5.623,2 tỷ đồng, đạt 42,6% kế hoạch năm, tăng 
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15,2%; 

- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.528 tỷ đồng bằng 52,48% dự toán toán 

HĐND; tổng chi ngân sách ước thực hiện 2.540,9 tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán; 

- Giải quyết việc làm cho người lao động: 17.877 người, đạt 52,6% kế hoạch năm, 

giảm 1,9%; 

- Số hộ thoát nghèo ước đạt 2.173 hộ, đạt 62,7% kế hoạch năm;  

- Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu đợt 1. 

Tuy nhiên, tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và xuất khẩu gặp nhiều khó 

khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại; giá các nguyên, nhiên vật liệu, sắt thép, lãi suất 

vay, lạm phát tăng cao gây bất lợi cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, nhất là 

người nghèo, người làm công ăn lương, gia đình chính sách. Tình hình trên có tác động 

nhất định đến tư tưởng và tâm lý xã hội, nhà đầu tư, các doanh nghiệp và ổn định phát triển 

kinh tế thành phố.   

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 

2.1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để vượt qua khó khăn, duy trì, ổn định và phát triển 

kinh tế; tiếp tục ưu tiên thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân; phấn đấu 

hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 

2.2. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp giảm 

chi phí, tiết kiệm nguyên vật liệu, đổi mới công nghệ và tăng khả năng cạnh tranh; thúc 

đẩy tiến độ đầu tư các dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; 

phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất công nghiệp năm 2008. 

2.3. Phát huy tiềm năng kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân khắc phục khó khăn khai thác 

đánh bắt và chế biến thủy hải sản; có giải pháp nâng cao năng lực dự báo, phòng chống, 

giảm nhẹ thiên tai, bão lũ; chỉ đạo sản xuất vụ Hè-Thu đúng tiến độ, có phương án phù 

hợp sản xuất rau an toàn trên địa bàn và vùng chuyên canh hoa; chú trọng phòng chống 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường kiểm soát hoạt động giết mổ, đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm; tập trung quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong 

mùa khô. 

UBND thành phố ban hành văn bản quy định giá đền bù đất nông nghiệp vùng đồng 

bằng thống nhất 35.000đồng/m2, giá đất đền bù đối với đất nông nghiệp ở trung du, miền 

núi cũng tăng tương ứng theo tỷ lệ. Thời gian áp dụng giá đền bù trên từ ngày 01 tháng 

01 năm 2008.  

2.4. UBND thành phố điều chỉnh Quyết định số 08/2008/QĐ-UB ngày 28 tháng 01 

năm 2008, bảo đảm đúng Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 

của Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời chỉ đạo điều chỉnh về thuế nhà đất đối với 

thương binh loại 1, thương binh loại 2 và thân nhân liệt sĩ. 

2.5. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư và 

những mặt hàng hưởng chính sách tín dụng xuất khẩu quốc gia; tháo gỡ khó khăn, tạo 



   

5 CÔNG BÁO/Số 24 + 25/Ngày 5-7-2008  

 

điều kiện thuận lợi nhất để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; tập trung phát triển các sản 

phẩm chủ lực, sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao và có thị trường tiêu thụ nhằm 

đạt kế hoạch về giá trị xuất khẩu.   

Tiếp tục phát triển các dịch vụ có thế mạnh: thương mại, tài chính, ngân hàng, vận 

tải; khảo sát, hình thành thêm một số sản phẩm du lịch mới; tổ chức tốt các sự kiện, các 

ngày lễ lớn của năm với chương trình phong phú, hấp dẫn và thu hút du khách; hoàn thành 

các thủ tục và triển khai xây dựng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.  

2.6. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, tăng vốn thực hiện, nhất là 

các dự án có quy mô lớn; thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đã đăng ký, 

vừa cấp phép đầu tư và các dự án đã ký thoả thuận nguyên tắc sớm hoàn thành thủ tục 

đầu tư xây dựng, triển khai hoạt động.  

2.7. Thông qua báo cáo số 74/BC-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2008 của UBND 

thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2008; tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản, rà soát, cắt, dãn tiến độ đầu tư, hạn chế đầu tư các công trình mới không thực sự 

bức xúc; thực hiện đầu tư có trọng điểm, ưu tiên các công trình thanh toán khối lượng, 

công trình trọng điểm và tái định cư; triển khai thực hiện tốt theo phân kỳ về các hạng 

mục của dự án Cơ sở hạ tầng ưu tiên; khởi công Trung tâm Hành chính thành phố, cầu 

mới qua sông Hàn, đường Nguyễn Văn Linh nối dài, trường THCS Nguyễn Khuyến; 

hoàn thành cầu Thuận Phước, bệnh viện Đa khoa 600 giường (các hạng mục chính), Nhà 

biểu diễn đa năng, trụ sở trung tâm hành chính huyện Hoà Vang, khu dân cư đầu tuyến 

Đống Đa - Lê Lợi - Trần Quý Cáp, khu chung cư Nại Hiên Đông 2.  

2.8. Tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch, đô thị, ngăn chặn và xử lý kịp thời 

các trường hợp xây dựng trái phép; hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển ngành văn 

hoá, thể thao và du lịch thành phố đến năm 2020, quy hoạch khu đô thị Nam Non Nước, 

Nam cầu Cẩm Lệ.  

2.9. Tập trung xử lý hiệu quả ô nhiễm môi trường tại Đầm Rong, khu vực biển T20 

và trước Trung tâm Hội chợ triển lãm; tiếp tục hoàn thiện mô hình phân loại rác thải tại 

phường Nam Dương và nhân rộng ở thành phố; xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường 

thành phố.   

2.10. Thông qua Tờ trình số 3583/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2008 của UBND 

thành phố về việc phê duyệt đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”. 

2.11. Tăng cường quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước và chống thất thu ngân 

sách, nợ đọng thuế, phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2008 từ 10-15%; đẩy mạnh tổ chức 

bán đấu giá công khai quỹ đất, quỹ nhà; thực hiện có hiệu quả chủ trương thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm chỉnh tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên; 

kiểm soát chi ngân sách, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp kinh tế và vốn các 

chương trình mục tiêu; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ cho các đối tượng 

chính sách, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt việc dự phòng ngân sách.  
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2.12. Thông qua Tờ trình số 3699/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2008 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về không thu phí dự thi, dự tuyển vào lớp 10 của trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn. 

2.13. Tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án xã hội hóa các hoạt động giáo dục, dạy 

nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; bãi bỏ các văn bản hiện hành của UBND thành phố 

quy định mức thu học phí đối với các trường THPT tư thục, dân lập. Từ năm học 2008-

2009, các trường THPT tư thục, dân lập tự quy định mức học phí theo quy định của pháp 

luật về chủ trương xã hội hóa; huy động các nguồn lực hỗ trợ học sinh bỏ học do khó 

khăn về đời sống, hướng dẫn học nghề kết hợp bổ túc văn hoá đối với học sinh bỏ học do 

học lực yếu. Bên cạnh nguồn thu từ học phí, bảo đảm cân đối từ ngân sách để giáo viên 

mầm non hợp đồng trong các trường công lập được chi trả đúng mức lương tối thiểu và 

các chế độ theo pháp luật quy định. 

Duy trì các mục tiêu chương trình “ 5 không”, “ 3 có”; tổ chức tốt công tác tuyên 

truyền, các hoạt động văn hóa thông tin phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn; 

tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh và vệ 

sinh an toàn thực phẩm; nâng cấp chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức 

khoẻ cho nhân dân; có chính sách khuyến khích  bác sĩ về công tác tại các Trạm y tế xã, 

phường, có cam kết định kỳ xét chuyển lên tuyến thành phố; quan tâm đời sống cán bộ 

chính sách; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cuộc vận động “Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tập trung chuẩn bị lực lượng tham gia 

Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VII và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 

VI. 

2.14. Tiếp tục mở rộng, hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài 

nước; thực hiện xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ; tăng cường bảo đảm an toàn, 

an ninh mạng và bảo vệ sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

2.15. Hoàn thành Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị; tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội 

ngũ cán bộ, công chức phường, xã; ban hành quy định quản lý nhà nước đối với chi 

nhánh, văn phòng đại diện, các cơ quan, đơn vị khác của các tổ chức thuộc bộ, ngành 

Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn. Đẩy mạnh đăng ký kinh doanh qua 

mạng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. 

2.16. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức 

hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; quy định về tiêu chuẩn các chức 

danh cán bộ các cấp, các ngành.   

2.17. Duy trì chế độ tiếp dân thường xuyên, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, 

tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp; kết hợp thanh tra quản lý đầu 

tư xây dựng cơ bản, đất đai, thu, chi ngân sách, tài sản công với công tác đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

2.18. Tiếp tục gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - 
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an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh 

thổ; tổ chức tốt đợt diễn tập khu vực phòng thủ (PT- 08); rà soát, lập phương án đấu tranh 

triệt phá các tụ điểm, băng nhóm, đường dây, tổ chức tội phạm; tiếp tục triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm 

chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND  thành phố 

và HĐND các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

này. 

UBND thành phố, các ngành, các cấp nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành, tổ 

chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 đã được HĐND thành 

phố thông qua và báo cáo HĐND tại kỳ họp cuối năm. 

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên động 

viên các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và phản ánh kịp 

thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan. 

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 2008. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp 

thứ 11 thông qua ngày 03 tháng 07 năm 2008./.  

 

                                                
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 66/2008/NQ-HĐND      Đà Nẵng, ngày 03 tháng 7 năm 2008 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 
____________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII 

NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 11 
 

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

2003; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 9 năm 2006 về 

lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trình bày về Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, báo cáo thẩm tra của Ban 

Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thống nhất thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành 

phố Đà Nẵng đến năm 2020 theo Tờ trình số 3594/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2008 

của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở phương án 1 là phương án chọn, có 

tính khả thi và phù hợp cơ bản với Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16 tháng 10 năm 2003 

của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI 

ĐOẠN 2006-2010  

- Tốc độ tăng GDP giai đoạn 2006 - 2010: 11%-12%. 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phù hợp Nghị quyết 33-NQ/TW:  

+  Năm 2007: Công nghiệp: 46,4%; Dịch vụ: 49,4%; Nông nghiệp: 4,2%;  

+ Dự kiến năm 2010: Dịch vụ: 49,1%; Công nghiệp: 47,5%; Nông nghiệp: 3,4%.   
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II. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI THỜI KỲ 2011-2020 

1. Mục tiêu tổng quát  

Tiếp tục xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả 

nước, là trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung với vai trò là trung tâm dịch vụ; là 

thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về trung chuyển vận tải trong nước 

và quốc tế; trung tâm bưu chính viễn thông và tài chính - ngân hàng; một trong những 

trung tâm y tế, văn hoá - thể thao, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ của miền 

Trung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực 

miền Trung và cả nước. 

2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố thời kỳ 2011 -  2020 

2.1. Kinh tế 

- Tăng trưởng kinh tế (GDP) với tốc độ 12% - 13%/năm.  

- Cơ cấu kinh tế: “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”. 

- GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 4.500 USD - 5.000 USD. 

- Tỷ trọng GDP ngành dịch vụ đến năm 2020 sẽ chiếm 55,7%, công nghiệp là 42,7%, 

nông nghiệp là 1,6%. 

- Kim ngạch xuất khẩu thời kỳ 2011 - 2020 tăng bình quân 18% - 20%/năm. 

- Duy trì tỷ trọng thu ngân sách so với GDP là 35% - 36%. 

2.2. Xã hội 

- Duy trì nhịp độ tăng dân số tự nhiên ở mức 1%, tạo việc làm mới khoảng 3,2 - 3,5 

vạn người/năm.   

- Tiếp tục mở rộng quy mô giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, nâng 

cấp hệ thống trường lớp nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc gia. Đảm bảo từ 70 - 80% lao 

động qua đào tạo. 

- Xây dựng nền văn hoá theo hướng đô thị văn minh, hiện đại. 

- Giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, an toàn xã hội và an ninh quốc 

gia.    

- 100% dân số nội thành và 90% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch sinh 

hoạt vào năm 2015. 

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đạt 100% vào năm 2015 và trên 95% chất thải 

rắn được tái chế vào năm 2020. 

- Phát triển diện tích không gian xanh đô thị, hợp lý về tỷ lệ và chủng loại cây, phấn 

đấu đạt 3 - 4 m2/người vào năm 2015. 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH 
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1. Huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để tiếp tục xây dựng kết cấu hạ 

tầng hiện đại, phát triển kinh tế - xã hội 

- Xây dựng cơ chế chính sách hợp lý, tạo dựng môi trường thông thoáng để thu hút 

và hấp thụ tốt các nguồn vốn trong và ngoài nước, trong đó vốn ngoài quốc doanh, vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài và ODA chiếm 52% - 56%.  

- Tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đạt tiêu chuẩn của 

một thành phố hiện đại; đến năm 2015 khởi công xây dựng hệ thống tàu điện ngầm. 

- Đầu tư xây dựng hạ tầng bưu chính viễn thông hiện đại để trở thành trung tâm của 

khu vực. 

2. Phát triển dịch vụ: Tốc độ tăng bình quân 13% - 14%/năm. 

- Phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học công nghệ; trung tâm giáo dục, 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước; một trong những trung tâm dịch 

vụ y tế chất lượng cao ngang tầm tiêu chuẩn khu vực:  

Xây dựng và phát triển công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là 

một trong ba trung tâm công nghệ hàng đầu của quốc gia.  

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và tay nghề cao, đặc biệt là các 

chuyên gia giỏi về quản lý và công nghệ.     

- Xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm dịch vụ du lịch, thương 

mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, viễn thông lớn của khu vực: 

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có vị trí và vai trò quan trọng 

trong cơ cấu kinh tế thành phố, với tốc độ tăng bình quân hàng năm 15% - 16%.  

Tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch một cách đồng bộ, kêu gọi đầu tư trong và 

ngoài nuớc, hình thành các trung tâm du lịch biển đạt chuẩn quốc tế. 

Đẩy mạnh xuất khẩu với tốc độ tăng bình quân 18% - 20%/năm, theo hướng xuất 

khẩu sản phẩm sử dụng công nghệ cao, tinh chế và chế tác; đẩy mạnh phát triển các loại 

hình dịch vụ xuất khẩu: tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, xuất khẩu tại chỗ. 

 Xây dựng và phát triển thương mại theo hướng trở thành trung tâm phân phối của 

khu vực; có hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại tương đối hiện đại. 

3. Phát triển công nghiệp 

- Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12% - 13%/năm. 

- Ưu tiên phát triển mạnh những ngành công nghiệp có hàm lượng trí tuệ và kỹ thuật 

cao: sản phẩm thiết bị điện, điện tử, phần mềm tin học, công nghiệp cơ khí chế tạo; công 

nghiệp chế biến xuất khẩu, nhất là chế biến tinh và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 

có khả năng cạnh tranh cao. 
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- Đẩy mạnh khai thác và 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 liền với hệ thống 

cảng. 

- Phát triển các khu công nghiệp tập trung, gắn sự phát triển của các khu, cụm công 

nghiệp với sự phát triển của hệ thống đô thị, dịch vụ.  

- Tăng cường năng lực của các cơ sở, doanh nghiệp ngành xây dựng theo hướng 

hiện đại hóa từ thiết kế đến thi công cả về nguồn nhân lực, trang thiết bị nhằm đảm đương 

được những công trình, dự án lớn trong các hoạt động kinh tế - xã hội. 

4. Phát triển nông nghiệp 

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông thôn theo hướng hình thành những vùng sản xuất chuyên canh, tăng tỷ 

trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trong nông nghiệp, giảm tỷ trọng nông 

nghiệp thuần tuý, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.  

- Đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nhất 

là hệ thống điện, nước sạch, giao thông nông thôn, thuỷ lợi, dịch vụ nông nghiệp, giống 

cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ sinh học. 

- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; khuyến khích hỗ trợ các thành phần kinh 

tế đầu tư trồng rừng, trồng rừng kinh tế, trồng cây chắn sóng ven biển và phát triển mạnh 

công nghệ chế biến gỗ; phấn đấu nâng tỷ lệ độ che phủ của rừng lên 60% - 70% vào năm 

2020. 

5. Phát triển văn hóa, xã hội 

- Xây dựng và phát triển nguồn lực khoa học công nghệ đủ mạnh, đảm bảo đủ khả 

năng tiếp thu, ứng dụng, làm chủ và phát triển công nghệ hiện đại.  

 Thúc đẩy lộ trình đổi mới công nghệ theo hướng đi thẳng vào công nghệ hiện đại, 

tiên tiến; chuyển giao, làm chủ những công nghệ mới, tạo bước tăng trưởng mạnh mẽ về 

chất lượng và hiệu quả nền kinh tế thành phố; đảm bảo tốc độ đổi mới công nghệ trung 

bình đạt 20% - 30%/năm, các lĩnh vực ưu tiên đạt 30% - 40%/năm. 

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực phù 

hợp về trình độ, cơ cấu ngành nghề, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

thành phố. 

 Mở rộng quy mô đào tạo hợp lý, huy động sự tham gia của toàn xã hội vào phát 

triển sự nghiệp giáo dục.  

 Phấn đấu đến năm 2015 thành phố sẽ có 60 trường, trung tâm dạy nghề có quy mô 

vừa và lớn trong đó có trường dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài. Đến năm 2020 tỷ lệ 

lao động qua dạy nghề đạt 60%. 

- Phát triển dân số, lao động và việc làm 
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Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hoá gia đình nhằm ổn định tỷ lệ tăng 

tự nhiên khoảng 1%; giữ ở mức hợp lý mức tăng dân số cơ học khoảng 5%. Dự báo dân 

số Đà Nẵng năm 2020 khoảng 1.369 nghìn người, trong đó dân số thành thị chiếm khoảng 

92%. 

- Phát triển sự nghiệp y tế 

 Đẩy mạnh công tác truyền thông sức khoẻ, thực hiện vệ sinh môi trường, chủ động 

ngăn ngừa dịch bệnh với phương châm dự phòng là chính. 

 Củng cố y tế cơ sở, có chính sách đối với y bác sĩ ở tuyến xã; đảm bảo mọi người 

dân đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu.  

 Đầu tư cơ sở hạ tầng y tế và nguồn nhân lực để thành lập các bệnh viện: Sản, Nhi, 

Ung bướu và bệnh viện Nhiệt đới; xây dựng phòng xét nghiệm dinh dưỡng và kiểm soát 

vệ sinh an toàn thực phẩm tại Đà Nẵng.  

- Văn hoá, thể thao 

 Phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thông tin, gìn giữ và phát huy 

bản sắc văn hóa dân dộc. Phấn đấu đến năm 2020 có 95% số hộ gia đình, 100% cơ quan, 

80% thôn, 70% tổ dân phố, 50% xã, phường được công nhận đạt chuẩn văn hoá.  

 Khuyến khích phát triển các phong trào luyện tập thể thao trong mọi tầng lớp dân 

cư, trên cơ sở các trường học, cơ quan nhà nước làm nòng cốt, nền tảng cơ bản để phát 

triển sự nghiệp thể dục thể thao của thành phố; phấn đấu đến năm 2010 có 90% - 100% 

học sinh phổ thông và 100% cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện 

thân thể; 80% dân số tham gia tập luyện thường xuyên. 

- Các vấn đề xã hội khác  

 Tiếp tục thực hiện các mục tiêu thành phố “5 không”, tập trung tuyên truyền, giáo 

dục toàn xã hội nhận thức tác hại của tệ nạn ma tuý, mại dâm, phấn đấu không có điểm 

nóng về tệ nạn xã hội, không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng.  

 Đẩy mạnh xây dựng và thực hiện chương trình thành phố “3 có”, đặc biệt xây dựng 

các khu tái định cư, khu dân cư cho công nhân các khu công nghiệp.  

 

6. Khai thác thời cơ và hạn chế thách thức trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 

để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại. Nâng cao 

năng lực quản lý và điều hành của cán bộ và doanh nghiệp. 

7. Quốc phòng - An ninh  

- Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng gắn với thế 

trận an ninh và biên phòng; hoàn thành quy hoạch quốc phòng, từng bước xây dựng căn 

cứ hậu phương thành phố và công trình phòng thủ các quận, huyện; tập trung củng cố tổ 

chức các lực lượng vũ trang, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh 
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chiến đấu, phát huy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên nâng 

cao cảnh giác, tăng cường công tác huấn luyện dân quân tự vệ. 

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn 

giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý 

và công tác thi hành án gắn với việc giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công 

dân. 

Điều 2.  

Giao UBND thành phố tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND thành phố, hoàn chỉnh 

Quy hoạch, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt.  

Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, các vị đại biểu HĐND và 

HĐND các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, 

kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2008./. 

 
                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Bá Thanh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 33/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2008 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND  ngày 05 tháng 6 năm 2007  

và Quyết định 64/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007  

của Uỷ ban nhân dân 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ 

về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 180/2007/NQQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô 

thị;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND  ngày 05 tháng 6 năm 2007 của 

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trách nhiệm và cơ chế phối 

hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong quá trình 

thi công xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố và Quyết định số 64/2007/QĐ-

UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Quy định về trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan 

chức năng trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong quá trình thi công xây dựng 

các công trình trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định 29/2007/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, 

Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân thành 

phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                                                
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 34/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 13 tháng 6 năm 2008 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế về phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động quan 

trắc, phân tích chất lượng môi trường, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan 

trắc chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

                  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

2003; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 10/2007/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng 

trong quan trắc môi trường; 

Xét đề nghị tại Tờ trình số 404/TTr-STNMT ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng; theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về phối hợp giữa các cơ quan, 

tổ chức trong hoạt động quan trắc, phân tích chất lượng môi trường, quản lý, sử dụng và 

chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện Quy chế này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân 

thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; thủ trưởng các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

                                               
 

 
 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

QUY CHẾ 

Về phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động quan trắc, phân tích chất 

lượng môi trường, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi 

trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND 

ngày 13  tháng 6  năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định việc tổ chức, phối hợp thực hiện hoạt động quan trắc, phân 

tích môi trường, quản lý và sử dụng thông tin quan trắc chất lượng môi trường trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng nhằm mở rộng lĩnh vực quan trắc, phân tích môi trường, tăng 

cường năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Về quan trắc, phân tích môi trường: Quy chế này áp dụng cho các đơn vị, tổ chức 

thực hiện công tác quan trắc, phân tích môi trường, là các cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp, các Ban quản lý dự án do cơ quan 

nhà nước thành lập và các tổ chức, đơn vị khác đảm bảo năng lực thực hiện quan trắc, 

phân tích môi trường; 

b) Về quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường: Quy 

chế này áp dụng cho tất cả các đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

môi trường của thành phố theo phân cấp và các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu 

sử dụng thông tin quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Quan trắc, phân tích môi trường: Là quá trình theo dõi có hệ thống về môi 

trường, phân tích các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ 

việc đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với 

môi trường; 

2. Thông tin quan trắc chất lượng môi trường: Là các dữ liệu, số liệu, dữ kiện, tin 

tức được tạo lập, quản lý và sử dụng nhằm mục đích cung cấp dịch vụ công, phục vụ 
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quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường hoặc đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong 

xã hội. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan, đầy đủ và kịp thời trong các hoạt 

động thông tin chất lượng môi trường, bảo đảm chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch 

vụ thông tin theo yêu cầu; 

2. Bảo đảm việc quản lý, sử dụng và chia sẻ có hiệu quả thông tin quan trắc chất 

lượng môi trường, phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội thành phố; 

3. Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin quan trắc chất lượng môi trường được tạo ra 

bằng ngân sách nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của 

pháp luật; 

4. Giữ bí mật các thông tin quan trắc chất lượng môi trường thuộc danh mục bí mật 

nhà nước hoặc do tổ chức, cá nhân yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 4. Nội dung phối hợp 

1. Hoạt động quan trắc, phân tích môi trường bao gồm: 

a) Các hoạt động điều tra, khảo sát, lấy mẫu, phân tích, thu thập và xử lý các dữ liệu, 

thông tin về quan trắc, phân tích môi trường; 

b) Quản lý, lưu giữ dữ liệu, thông tin quan trắc, phân tích môi trường; 

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động quan trắc 

môi trường, tăng cường năng lực về quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng; 

d) Các hoạt động khác về quan trắc chất lượng môi trường theo quy định của pháp 

luật. 

2. Quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường: 

a) Cập nhật và lưu giữ cơ sở dữ liệu, thông tin về quan trắc chất lượng môi trường; 

b) Xây dựng và quản lý các trang thông tin điện tử về chất lượng môi trường, ứng 

dụng và phát triển công nghệ thông tin trong công tác quản lý, sử dụng và chia sẻ thông 

tin quan trắc chất lượng môi trường; 

c) Cung cấp, chia sẻ, trao đổi thông tin quan trắc chất lượng môi trường miễn phí 

theo chủ trương, chính sách của nhà nước nhằm phục vụ công tác quản lý, tuyên truyền, 

phổ biến hoặc để hợp tác phát triển; 

d) Cung cấp các thông tin mang tính luận cứ để xây dựng các dự báo về tình hình 

hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường, phục vụ hoạch định đường lối, chính sách 

quản lý về bảo vệ môi trường;   

e) Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin về quan trắc chất lượng môi trường 

trên cơ sở hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật hoặc hợp đồng dịch vụ với các tổ chức, cá nhân. 
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Điều 5. Các hành vi không được phép thực hiện trong hoạt động quan trắc, phân 

tích môi trường, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường: 

1. Lợi dụng các hoạt động để xuyên tạc, chống lại đường lối, chủ trương và chính 

sách pháp luật của nhà nước; 

2. Lợi dụng các hoạt động để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân, gây thiệt hại đến môi trường, sức khỏe con người; 

3. Xâm phạm quyền sở hữu, chuyển giao, chuyển nhượng bất hợp pháp thông tin, 

tư liệu về chất lượng môi trường; 

4. Xuyên tạc thông tin, tạo thông tin giả, tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà 

nước; 

5. Cản trở hoạt động quan trắc chất lượng môi trường của tổ chức, cá nhân. 

Chương II 

PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG 

QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 

Điều 6. Điều kiện tham gia hoạt động quan trắc, phân tích môi trường 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có đủ năng lực chuyên môn và trang thiết bị kỹ thuật 

được tham gia hoạt động quan trắc môi trường. Cơ sở đánh giá năng lực quan trắc và 

phân tích môi trường theo Thông tư số 10/2007/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2007 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn đảm bảo chất lượng và kiểm soát 

chất lượng trong quan trắc môi trường. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào mạng lưới quan trắc, phân tích môi 

trường của thành phố thì ngoài điều kiện được quy định tại khoản 1 điều này phải cam 

kết tham gia mạng lưới quan trắc, phân tích môi trường theo quy định tại Điều 7 Quy chế 

này. 

Điều 7. Cam kết tham gia mạng lưới quan trắc, phân tích môi trường 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đảm bảo năng lực quan trắc, phân tích môi trường 

theo quy định tại Điều 6 sẽ được xem xét, đánh giá và lựa chọn để tham gia mạng lưới. 

2. Nội dung cam kết tham gia mạng lưới gồm có các nội dung cơ bản sau:  

a) Tuân thủ các quy định phối hợp, quy trình kỹ thuật thực hiện nội dung trong 

Chương trình quan trắc tổng hợp môi trường thành phố; 

b) Chịu sự kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện công tác quan trắc, phân tích 

môi trường do cơ quan điều phối yêu cầu; 

c) Thực hiện quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia mạng lưới quan trắc, phân tích 

môi trường được quy định tại Điều 10, Quy chế này; 

d) Thực hiện các quy đinh khác trong bản quy chế này và các quy định theo pháp 

luật hiện hành. 
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Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

1. Là cơ quan đầu mối liên kết trung tâm các hoạt động quan trắc, phân tích môi 

trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

2. Xem xét các nguồn lực, kế hoạch của chương trình Quan trắc tổng hợp môi trường 

thành phố hàng năm, điều chỉnh cho phù hợp với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường của thành phố; 

 3. Xây dựng nguồn kinh phí sự nghiệp về bảo vệ môi trường, trong đó ưu tiên sử 

dụng vào các mục đích: 

a) Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật về quan trắc, phân tích môi trường; 

b) Xây dựng và phát triển hoạt động quan trắc chất lượng môi trường. 

4. Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ quan trắc, chất lượng môi trường, diễn 

biến môi trường và các đề xuất thay đổi, điều chỉnh hoặc phải bổ sung thêm hàng quí; 

5. Tổ chức ký kết phối hợp công tác quan trắc, phân tích môi trường; 

6. Triển khai quan trắc, phân tích môi trường theo kế hoạch được thành phố phê 

duyệt; 

7. Tổ chức hội thảo đánh giá chất lượng, diễn biến môi trường, xác định các điểm 

nóng môi trường cần theo dõi, nghiên cứu hàng năm; 

8. Báo cáo kết quả chất lượng môi trường, diễn biến môi trường của năm trước cho 

UBND Thành phố vào quý 1 của năm sau; 

9. Công bố hiện trạng chất lượng môi trường cho các cơ quan quản lý các cấp và các 

bên liên quan khác hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Điều 9. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các quận, huyện: 

Uỷ ban nhân dân các quận, huyện xác định phạm vi quan trắc môi trường phục vụ 

cho công tác quản lý tại địa phương; thực hiện phối hợp trong phạm vi chức năng, quyền 

hạn đã được phân cấp. 

Điều 10. Quyền lợi và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức tham gia mạng lưới 

quan trắc, phân tích môi trường: 

1. Được ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật 

với cơ quan điều phối về quan trắc, phân tích môi trường; 

2. Được tham gia các cuộc họp, hội thảo hàng năm về hoạt động quan trắc, phân tích 

môi trường của thành phố; 

3. Được trao đổi thông tin về các kiến thức chuyên ngành, kỹ năng về xây dựng và 

thực hiện chương trình quan trắc tổng hợp môi trường thành phố; 

4. Được nhận các ấn phẩm và các dạng thông tin về quan trắc chất lượng môi trường 

liên quan; 



   

21 CÔNG BÁO/Số 24 + 25/Ngày 5-7-2008  

 

5. Được tham gia các khoá đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về quan trắc, phân tích 

môi trường trên địa bàn thành phố; 

6. Quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động quan trắc, phân tích môi trường do đơn 

vị thực hiện theo quy định của pháp luật; 

7. Báo cáo kết quả quan trắc theo chương trình được giao hàng quý và hàng năm về 

cơ quan điều phối hoạt động; 

8. Tham gia, đề xuất các sáng kiến, cải tiến, hoàn thiện quy trình, phương pháp 

chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quan trắc, phân tích môi trường; 

9. Bảo vệ bí mật của Nhà nước khi tiến hành hoạt động quan trắc, phân tích môi 

trường; 

10. Không vi phạm những điều không được phép đã quy định tại Điều 5; 

11. Có trách nhiệm phản ánh với cơ quan chức năng khi phát hiện các vi phạm liên 

quan đến hoạt động quan trắc, phân tích môi trường; 

12. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Chương III 

PHỐI HỢP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN VỀ 

QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 
 

Điều 11. Quy định về khai thác, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng 

môi trường: 

1. Thông tin quan trắc chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý nhà nước 

được quy định dưới đây: 

a. Các dạng thông tin được cung cấp gồm có: 

- Báo cáo hiện trạng, đánh giá diễn biến, chất lượng môi trường thuộc Chương trình 

Quan trắc tổng hợp môi trường thành phố; 

- Các chuyên đề đánh giá diễn biến, chất lượng môi trường liên quan phục vụ công 

tác quản lý nhà nước của các ngành, các địa phương; 

- Dữ liệu, số liệu quan trắc chất lượng môi trường đã qua xử lý, tổng hợp. 

b. Các hình thức được cung cấp như sau: 

- Bằng văn bản hành chính; 

- Qua Internet (Website/Email); 

- Qua hội nghị, hội thảo, cuộc họp phổ biến thông tin; 

- Các hình thức cung cấp khác do pháp luật quy định. 
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2. Thông tin quan trắc chất lượng môi trường không thuộc hoạt động quản lý nhà 

nước, liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, xem xét cung cấp các 

dạng thông tin theo quy định dưới đây: 

a. Các dạng thông tin được cung cấp gồm có: 

- Các chuyên đề đánh giá chất lượng môi trường liên quan đến nhu cầu khai thác và 

sử dụng thông tin của đơn vị; 

- Dữ liệu, số liệu quan trắc chất lượng môi trường liên quan đã qua xử lý, tổng hợp 

theo nhu cầu của đơn vị. 

b. Các thông tin được cung cấp căn cứ theo quy định chung của thành phố và pháp 

luật hiện hành. 

3. Đối với các tổ chức, đơn vị có nhu cầu chia sẻ thông tin do đơn vị tạo lập hoặc 

quản lý, liên hệ với Sở Tài nguyên Môi trường để được hướng dẫn, kê khai và được đề 

nghị tham gia mạng lưới, tổ chức thực hiện chia sẻ thông tin quan trắc môi trường trên 

cơ sở thoả thuận chia sẻ thông tin, hoặc hỗ trợ theo cơ chế tài chính hiện hành. 

Điều 12. Cam kết tham gia mạng lưới quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan 

trắc chất lượng môi trường 

1. Việc quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường được 

giao kết bằng văn bản cam kết tham gia mạng lưới. 

2. Nội dung cam kết tham gia mạng lưới gồm có các nội dung cơ bản sau: 

a) Tuân thủ các quy định về khai thác, sử dụng và chia sẻ thông tin theo quy chế 

này; 

b) Thực hiện quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia mạng lưới quản lý, sử dụng và 

chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường; 

c) Thực hiện các quy định khác trong bản quy chế này và các quy định theo pháp 

luật hiện hành. 

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 

1. Là cơ quan đầu mối thực hiện việc thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý 

thông tin quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố; 

2. Tổ chức quản lý và sử dụng thông tin quan trắc chất lượng môi trường phục vụ 

công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền, phổ biến; 

3. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức 

trong mạng lưới, đảm bảo năng lực chuyên môn thực hiện Chương trình Quan trắc tổng 

hợp môi trường thành phố Đà Nẵng. 

Điều 14. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các quận, huyện: 

Uỷ ban nhân dân các quận, huyện xác định nhu cầu thông tin quan trắc chất lượng 

môi trường phục vụ cho công tác quản lý tại địa phương; thực hiện phối hợp, cung cấp 
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và khai thác thông tin theo quy định này trong phạm vi chức năng, quyền hạn đã được 

phân cấp. 

Điều 15. Quyền lợi và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức tham gia mạng lưới 

quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường 

1. Được khai thác và sử dụng thông tin quan trắc chất lượng môi trường phục vụ 

công tác quản lý nhà nước của đơn vị mình; 

2. Được tham gia các cuộc họp, hội thảo hàng năm về hoạt động chia sẻ thông tin 

quan trắc chất lượng môi trường của thành phố; 

3. Nhận được các ấn phẩm và các dạng thông tin về quan trắc chất lượng môi trường 

liên quan; 

4. Được tham gia các khoá đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, sử dụng và 

chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố; 

5. Quản lý và chịu trách nhiệm về thông tin quan trắc chất lượng môi trường do đơn 

vị thực hiện theo quy định của pháp luật; 

6. Cung cấp đầy đủ, chính xác và cụ thể các yêu cầu về nội dung, khối lượng, chất 

lượng, thời gian đối với thông tin quan trắc chất lượng môi trường; 

7. Tham gia, đề xuất các sáng kiến, cải tiến, hoàn thiện quy trình, phương pháp 

chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quan trắc, phân tích môi trường; 

8. Bảo vệ bí mật của Nhà nước khi tiến hành quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin 

quan trắc chất lượng môi trường; 

9. Có trách nhiệm phản ánh với cơ quan chức năng khi phát hiện các vi phạm liên 

quan đến hoạt động quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường; 

10. Các quyền lợi và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

Chương IV 

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 16. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền về những hành vi vi phạm hoạt động quan trắc, phân tích môi trường; 

quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường. Cơ quan, tổ chức, 

cá nhân nhận được khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 17. Các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động quan trắc, phân tích 

môi trường; sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường được khen 

thưởng theo chế độ khen thưởng hiện hành. 

Điều 18. Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và 

Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy 
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cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp do vi phạm mà gây ra thiệt hại thì phải bồi thường 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Các tổ chức, cá nhân cố tình gây cản trở cho công tác quan trắc, phân tích 

môi trường; quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường không 

đúng quy định của pháp luật sẽ bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản và trình Uỷ ban 

nhân dân thành phố và Bộ Tài nguyên và môi trường để có quyết định xử lý. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 20. Kinh phí thực hiện: 

1. Kinh phí thực hiện quan trắc, phân tích môi trường được áp dụng theo thông tư 

hiện hành số 83/2002/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2002 quy định chế độ thu, nộp và 

quản lý phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 

2. Kinh phí thực hiện quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi 

trường được áp dụng theo thông tư hiện hành số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29 

tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc quản lý 

kinh phí sự nghiệp môi trường; 

3. Các khoản kinh phí khác liên quan được căn cứ theo quy định tài chính hiện hành. 

Điều 21. Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường cân đối ngân sách đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động quan trắc, phân 

tích môi trường hàng năm. 

Điều 22. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, phát 

sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để nghiên 

cứu, tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.  
 

 

   

 

 

 

 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 35/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2008 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất 

thuộc công sản Nhà nước tại Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 

năm 2007 của UBND thành phố về việc ban hành quy chế bán đấu giá nhà và 

chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

2003; 

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về 

bán đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 3972/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2008 của UBND thành 

phố về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ và tổ chức quản lý nhà nước về nhà ở và công 

sở từ Sở Tài nguyên và Môi trường sang Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thay đổi Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất 

thuộc công sản Nhà nước tại Điều 9 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 

năm 2007 của UBND thành phố như sau :  

- Sở Xây dựng     :  Chủ tịch Hội đồng. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường   :  Ủy viên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại 

Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố 

không trái với nội dung Điều 1 Quyết định này vẫn có giá trị thực hiện. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Công ty Quản 

lý nhà Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

 
                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 43/2008/NQ-HĐND      Hải Châu, ngày 19 tháng 6 năm 2008 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

KHOÁ III KỲ HỌP THỨ 10 
 

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

2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Hội 

đồng nhân dân quận Hải Châu về nhiệm vụ năm 2008; 

Sau khi xem xét các Tờ trình và các Báo cáo của UBND quận, Viện kiểm sát nhân 

dân, Toà án nhân dân quận; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận và ý kiến của các 

vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1.  Thống nhất đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 2008: 

Tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn quận tiếp tục chuyển biến tích cực, hầu hết các 

chỉ tiêu kinh tế xã hội đều có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là chỉ tiêu 

thu ngân sách có mức tăng khá cao. Các lĩnh vực văn hoá xã hội đạt nhiều kết quả, các 

vấn đề bức xúc trong công tác giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, giải quyết việc làm, công tác 

giảm nghèo được quan tâm giải quyết. 

Việc thiết lập kỷ cương trong quản lý nhà nước, quản lý xây dựng, trật tự văn minh 

đô thị được duy trì và từng bước được nâng cao  hiệu quả. 

Công tác xây dựng chính quyền và cải cách thủ tục hành chính được quận và phường 

chú trọng thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và 

giữ vững, bảo vệ tốt các mục tiêu và các hoạt động diễn ra trên địa bàn. 

Tuy nhiên quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng qua còn những khó 

khăn tồn tại đó là: sản xuất kinh doanh tuy có phát triển nhưng chậm hơn cùng kỳ năm 

trướcvà chưa vững chắc, tình hình nợ đọng thuế còn cao; các công trình chỉnh trang đô 

thị bằng vốn ngân sách cũng như theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm chưa 
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đạt yêu cầu về tiến độ; tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông diễn biến phức 

tạp.  

 Điều 2. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008   

1. Các chỉ tiêu  kinh tế-xã hội chủ yếu: 

- Giá trị SXCN dân doanh : 201,715 tỷ đồng (giá cố định 1994). 

- Giá trị SXTS-NN :   11,660 tỷ đồng (giá cố định 1994).  

- Kim ngạch XK dân doanh :   05 triệu USD  

- Tổng thu ngân sách  :   93,708 tỷ đồng 

- Tổng chi ngân sách :   121,995 tỷ đồng 

- Tỷ lệ giảm sinh :   0,20‰.  

- Hộ nghèo đến cuối năm giảm  :  còn 34 hộ bằng 0,09% tổng số hộ dân 

- Giải quyết việc làm :   3.485 lao động.  

- Giao quân đợt 2  :  đạt 100% chỉ tiêu trên giao 

2. Những nhiệm vụ và giải pháp chính: 

1. Tiếp tục vận động các thành phần kinh tế mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh 

doanh các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Làm tốt 

công tác hậu kiểm ĐKKD và tăng cường quản lý thị trường nhằm giữ vững sự ổn định 

thị trường, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. 

2. Triển khai tốt kế hoạch phòng chống bão, lụt tìm kiếm cứu nạn nhằm chủ động 

đối phó với thiên tai. 

3. Các ngành, các phường rà soát lại các chỉ tiêu ngân sách và tập trung thu ngân 

sách để hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách. Thu đúng thu đủ các loại thuế và phí-lệ 

phí, chú ý việc nuôi dưỡng nguồn thu. Tăng cường thu thuế nợ đọng và chống thất thu 

thuế. Xử lý nghiêm những cơ sở chây ỳ trong nộp thuế. 

4. Tăng cường công tác quản lý đầu tư, phấn đấu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử 

dụng từ 80% - 90% công trình. Tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công các 

công trình trường học để đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới. Tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện vận động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương châm “Nhà 

nước và nhân dân cùng làm”. 

5. Tập trung chỉ đạo giải phóng nhanh mặt bằng thuộc các dự án chỉnh trang đô thị 

trên địa bàn, nhất là dự án đường Nguyễn Văn Linh nối dài. 

6. Nâng cao ý thức công dân về chấp hành kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng đi đôi 

với tăng cường quản lý trật tự đô thị, bảo vệ cảnh quan môi trường. Phối hợp đồng bộ 

giữa các lực lượng trong công tác quản lý trật tự vỉa hè.   
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7. Chuẩn bị tốt kế hoạch tuyển sinh và cơ sở vật chất để khai giảng năm học mới 

2008 - 2009. Vận động 100% học sinh độ tuổi tiểu học đến trường. Nâng cao chất lượng 

công tác xóa mù chữ - phổ cập tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi và phổ cập giáo 

dục bậc trung học. Bằng nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.  

8. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với các đối tượng 

chính sách và vận động toàn dân tham gia chăm sóc đối tượng chính sách gặp khó khăn, 

thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động.  

9. Đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu 

quốc gia về y tế. Giữ vững mức sinh thay thế và giảm tỷ lệ sinh đạt 0,20‰. Thực hiện tốt 

việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em nhằm giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 

suy dinh dưỡng. 

10. Thực hiện tốt chương trình quốc gia về thể dục thể thao nhằm nâng cao thể lực 

cho các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục thực hiện đề án xây dựng nếp sống văn hóa - văn 

minh đô thị, duy trì ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”, phòng chống các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý, 

mại dâm.  

11. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân thực sự vững 

mạnh. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng, coi trọng chất lượng và hiệu quả 

hoạt động. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng 

an ninh và xây dựng phường vững mạnh toàn diện.  

Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông. 

Đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm kết hợp với phong trào 

“toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tiếp tục phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao chất 

lượng hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật.  

12. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn liền với việc thực hiện nghiêm 

túc Pháp lệnh cán bộ công chức, Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế văn 

hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước, Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 

4/3/2008 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch “Tăng cường thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, 

viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 

Tăng cường công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và trên một số lĩnh 

vực dịch vụ hành chính. Hoàn thành việc kết nối mạng LAN xuống 13 phường. 

Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 05/06/2008 của 

UBND quận Hải Châu v/v điều chỉnh danh mục công trình đã có kế hoạch XDCB đầu 

năm nhưng do tình hình tăng giá nhân công, máy thi công theo lương và biến động giá 

vật tư xây dựng và bổ sung danh mục một số công trình bức xúc cần thiết 6 tháng cuối 

năm 2008. 
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Điều 4. Tổ chức thực hiện: 

1. HĐND quận giao UBND quận triển khai, tổ chức thực hiện đạt và vượt mức các 

chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh đã đề ra. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND quận và HĐND các 

phường tăng cường công tác đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND quận về 

nhiệm vụ năm 2008 trong 6 tháng cuối năm. 

3. Đề nghị UBMTTQVN quận và các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân, phát động phong trào thi đua, động viên các tầng lớp nhân dân tích 

cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân quận Hải Châu khoá III, nhiệm kỳ 2004-

2009 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 19 tháng 6 năm 2008./. 

 

 
 

 

 

 

 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Ngô Văn Dũng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 44/2008/NQ-HĐND      Hải Châu, ngày 19 tháng 6 năm 2008 

 

NGHỊ QUYẾT 

“Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007” 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 10 

 

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

2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-

CP ngày 06/6/2003 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 23/6/2003 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; 

- Căn cứ Nghị quyết số 38/2006/HĐND ngày 20/12/2006 của HĐND quận Hải Châu 

về dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương 

án phân bổ ngân sách quận Hải Châu năm 2008; 

Sau khi nghe Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán 

chi ngân sách địa phương năm 2007 của UBND quận Hải Châu; Báo cáo thẩm tra của 

Ban Kinh tế xã hội HĐND quận và ý kiến của các vị đại biểu HĐND quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hải Châu 

năm 2007. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là: 445.393.334.994 đồng (Bốn trăm bốn 

mươi lăm tỷ ba trăm chín mươi ba triệu ba trăm ba mươi bốn ngàn chín trăm chín mươi 

bốn đồng) ; bao gồm :  

- Ngân sách Trung ương  :         19.990.758.440 đồng 

- Ngân sách Thành phố  :        181.384.151.687 đồng 

- Ngân sách quận, phường  :         244.018.424.867 đồng   

Trong đó: 
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1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là : 223.249.742.260 đồng 

(Hai trăm hai mươi ba tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi hai ngàn hai 

trăm sáu mươi đồng). 

2. Thu bổ sung từ ngân sách thành phố là 20.768.682.607 đồng (Hai mươi tỷ bảy 

trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm tám mươi hai ngàn sáu trăm không bảy đồng). 

Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng (bao gồm: theo phân cấp và ngân sách 

thành phố bổ sung) là 244.018.424.867 đồng (Hai trăm bốn mươi bốn tỷ không trăm mươi 

tám triệu bốn trăm hai mươi bốn ngàn tám trăm sáu mươi bảy đồng); gồm : 

- Thu ngân sách cấp quận:       211.802.992.653 đồng 

- Thu ngân sách cấp phường:       32.215.432.214 đồng  

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của quận Hải Châu năm 

2007. 

Tổng chi ngân sách địa phương là: 170.154.795.143 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ 

một trăm năm mươi bốn triệu bảy trăm chín mươi lăm ngàn một trăm bốn mươi ba đồng), 

gồm : 

  - Chi ngân sách cấp quận:      144.038.574.998 đồng 

   Trong đó: Chi chuyển nguồn:  3.858.680.500 đồng (Các đơn vị thực hiện Nghị 

định 43/2006/NĐ-CP và Nghị định 130/2005/NĐ-CP  là 103.005.500 đồng, Thưởng vượt 

thu năm 2005 trở về trước là 39.466.000 đồng và các công trình XDCB được chuyển tiếp 

là 3.716.209.000 đồng). 

- Chi ngân sách cấp phường:   26.116.220.145 đồng 

Trong đó: Chi chuyển nguồn:  8.550.708 đồng (Các đơn vị thực hiện Nghị định 

130/2005/NĐ-CP). 

Điều 3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2007. 

1. Kết dư ngân sách địa phương năm 2007 là 73.863.629.724 đồng  (Bảy mươi ba tỷ 

tám trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm hai mươi chín ngàn bảy trăm hai mươi bốn đồng), 

gồm : 

a)- Kết dư ngân sách cấp quận:     67.764.417.655 đồng  

b)- Kết dư ngân sách cấp phường:      6.099.212.069 đồng 

Kết dư ngân sách cấp quận, phường được kết chuyển (100%) vào thu ngân sách năm 

2008 theo quy định Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Kết dư  các tài khoản tạm giữ và chuyên thu cấp quận năm 2007-2008: 

- Tài khoản tiền gửi vãng lai:     33.965.960 đồng 

- Tài khoản tiền gửi quỹ phòng chống bão lụt:  375.344.823 đồng 

- Tài khoản tiền gửi quỹ đền ơn đáp nghĩa:       57.958.443 đồng 
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- Tài khoản tiền gửi quỹ thi đua khen thưởng:    602.500.000 đồng 

- Tài khoản tiền gửi quỹ dự phòng khoán chi  

khối nhà nước thuộc Trung tâm hành chính quận:    122.000.000 đồng 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân quận Hải Châu khoá III, nhiệm kỳ 2004-

2009 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 19 tháng 6 năm 2008./.   

 

 
 

 

 

 

 

 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Ngô Văn Dũng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 45/2008/NQ-HĐND      Hải Châu, ngày 19 tháng 6 năm 2008 

 

NGHỊ QUYẾT 
“Về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Hải Châu đến năm 2020” 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 10 
 

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

2003; 

Căn cứ Quyết định số 7033/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của UBND thành phố Đà 

Nẵng V/v phê duyệt Đề cương và dự toán, kinh phí lập quy hoạch tổng thể phát triển 

KTXH quận Hải Châu đến 2020; 

Sau khi nghe Tờ trình số 109/TTr.UBND ngày 05/6/2008 của UBND quận Hải Châu 

(kèm theo Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Hải Châu đến năm 

2020) và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thống nhất phương án xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quận 

Hải Châu đến năm 2020  

Điều 2. Giao UBND quận hoàn tất thủ tục hồ sơ về phương án xây dựng quy hoạch 

trình thành phố xem xét, phê duyệt. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân quận Hải Châu khoá III, nhiệm kỳ 2004-

2009 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 19 tháng 6 năm 2008./. 

 
                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

Ngô Văn Dũng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 44/2008/NQ-HĐND      Hải Châu, ngày 19 tháng 6 năm 2008 

 

NGHỊ QUYẾT 

“Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007” 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 10 

 

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

2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-

CP ngày 06/6/2003 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 23/6/2003 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; 

- Căn cứ Nghị quyết số 38/2006/HĐND ngày 20/12/2006 của HĐND quận Hải Châu 

về dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương 

án phân bổ ngân sách quận Hải Châu năm 2008; 

Sau khi nghe Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán 

chi ngân sách địa phương năm 2007 của UBND quận Hải Châu; Báo cáo thẩm tra của 

Ban Kinh tế xã hội HĐND quận và ý kiến của các vị đại biểu HĐND quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hải Châu 

năm 2007. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là: 445.393.334.994 đồng (Bốn trăm bốn 

mươi lăm tỷ ba trăm chín mươi ba triệu ba trăm ba mươi bốn ngàn chín trăm chín mươi 

bốn đồng) ; bao gồm :  

- Ngân sách Trung ương  :         19.990.758.440 đồng 

- Ngân sách Thành phố  :        181.384.151.687 đồng 

- Ngân sách quận, phường  :         244.018.424.867 đồng   

Trong đó: 
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1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là : 223.249.742.260 đồng 

(Hai trăm hai mươi ba tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi hai ngàn hai 

trăm sáu mươi đồng). 

2. Thu bổ sung từ ngân sách thành phố là 20.768.682.607 đồng (Hai mươi tỷ bảy 

trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm tám mươi hai ngàn sáu trăm không bảy đồng). 

Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng (bao gồm: theo phân cấp và ngân sách 

thành phố bổ sung) là 244.018.424.867 đồng (Hai trăm bốn mươi bốn tỷ không trăm mươi 

tám triệu bốn trăm hai mươi bốn ngàn tám trăm sáu mươi bảy đồng); gồm : 

- Thu ngân sách cấp quận:       211.802.992.653 đồng 

- Thu ngân sách cấp phường:       32.215.432.214 đồng  

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của quận Hải Châu năm 

2007. 

Tổng chi ngân sách địa phương là: 170.154.795.143 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ 

một trăm năm mươi bốn triệu bảy trăm chín mươi lăm ngàn một trăm bốn mươi ba đồng), 

gồm : 

  - Chi ngân sách cấp quận:      144.038.574.998 đồng 

   Trong đó: Chi chuyển nguồn:  3.858.680.500 đồng (Các đơn vị thực hiện Nghị 

định 43/2006/NĐ-CP và Nghị định 130/2005/NĐ-CP  là 103.005.500 đồng, Thưởng vượt 

thu năm 2005 trở về trước là 39.466.000 đồng và các công trình XDCB được chuyển tiếp 

là 3.716.209.000 đồng). 

- Chi ngân sách cấp phường:   26.116.220.145 đồng 

Trong đó: Chi chuyển nguồn:  8.550.708 đồng (Các đơn vị thực hiện Nghị định 

130/2005/NĐ-CP). 

Điều 3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2007. 

1. Kết dư ngân sách địa phương năm 2007 là 73.863.629.724 đồng  (Bảy mươi ba tỷ 

tám trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm hai mươi chín ngàn bảy trăm hai mươi bốn đồng), 

gồm : 

a)- Kết dư ngân sách cấp quận:     67.764.417.655 đồng  

b)- Kết dư ngân sách cấp phường:      6.099.212.069 đồng 

Kết dư ngân sách cấp quận, phường được kết chuyển (100%) vào thu ngân sách năm 

2008 theo quy định Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Kết dư  các tài khoản tạm giữ và chuyên thu cấp quận năm 2007-2008: 

- Tài khoản tiền gửi vãng lai:     33.965.960 đồng 

- Tài khoản tiền gửi quỹ phòng chống bão lụt:  375.344.823 đồng 

- Tài khoản tiền gửi quỹ đền ơn đáp nghĩa:       57.958.443 đồng 
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- Tài khoản tiền gửi quỹ thi đua khen thưởng:    602.500.000 đồng 

- Tài khoản tiền gửi quỹ dự phòng khoán chi  

khối nhà nước thuộc Trung tâm hành chính quận:    122.000.000 đồng 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân quận Hải Châu khoá III, nhiệm kỳ 2004-

2009 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 19 tháng 6 năm 2008./.   

 

 
 

 

 

 

 

 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Ngô Văn Dũng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 45/2008/NQ-HĐND      Hải Châu, ngày 19 tháng 6 năm 2008 

 

NGHỊ QUYẾT 
“Về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Hải Châu đến năm 2020” 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 10 
 

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

2003; 

Căn cứ Quyết định số 7033/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của UBND thành phố Đà 

Nẵng V/v phê duyệt Đề cương và dự toán, kinh phí lập quy hoạch tổng thể phát triển 

KTXH quận Hải Châu đến 2020; 

Sau khi nghe Tờ trình số 109/TTr.UBND ngày 05/6/2008 của UBND quận Hải Châu 

(kèm theo Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Hải Châu đến năm 

2020) và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thống nhất phương án xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quận 

Hải Châu đến năm 2020  

Điều 2. Giao UBND quận hoàn tất thủ tục hồ sơ về phương án xây dựng quy hoạch 

trình thành phố xem xét, phê duyệt. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân quận Hải Châu khoá III, nhiệm kỳ 2004-

2009 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 19 tháng 6 năm 2008./. 

 
                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

Ngô Văn Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN CẨM LỆ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  03/2008/QĐ-UBND       Cẩm Lệ, ngày 12 tháng 6 năm 2008 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh 

tại các chợ trên địa bàn quận Cẩm Lệ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

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

2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 11 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày  6 

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;   

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch và Trưởng phòng Kinh tế quận;  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Ban hành Quy định mức thu quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại các chợ trên 

địa bàn quận Cẩm Lệ (có phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quản lý và sử dụng phí vệ sinh:  

1. Đối tượng nộp phí vệ sinh: 

a. Các tổ chức, cá nhân có đặt cửa hàng, cửa hiệu và buôn bán thường xuyên tại chợ. 

b. Người buôn bán không thường xuyên tại chợ. 

2. Cơ quan thu phí:  

Ban quản lý các chợ quận Cẩm Lệ. 

3. Quản lý và sử dụng phí vệ sinh:  

Ban quản lý các chợ được sử dụng 100% số tiền phí thu được để trang trải chi phí 

phục vụ công tác thu gom rác thải trong chợ, hợp đồng vận chuyển, xử lý rác thải và thực 
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hiện nghĩa vụ nộp thuế (nếu có) theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế. Số tiền 

thu phí cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Trưởng phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế, Chi cục trưởng Chi cục thuế, Giám đốc kho 

bạc Nhà nước quận, Trưởng ban quản lý các chợ trên địa bàn quận, Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân các phường, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Võ Văn Thương 
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PHỤ LỤC 

Mức thu phí vệ sinh tại các chợ trên địa bàn quận Cẩm Lệ 
 

(Kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND   

ngày 12  tháng 6  năm 2008 của UBND Quận Cẩm Lệ) 
 

 
 

STT Ngành hàng ĐVT 

Mức phí 

Chợ 

Hòa An 

Chợ 

Cẩm Lệ 

Chợ 

Hòa Cầm 

1 Hàng hoa đồng/tháng 27.500 36.000 27.500 

2 Hàng trái cây của các hộ bán lẻ “ 27.500 35.000 27.500 

3 Hàng laghim của các hộ bán lẻ “ 30.000 45.000 30.000 

4 Hàng ăn, uống “ 22.500 33.000 22.500 

5 Hàng cá “ 22.500 33.000 22.500 

6 Hàng thịt “ 22.500 32.000 22.500 

7 Hàng thực phẩm sơ chế “ 12.500 22.000 12.500 

8 
Hàng sành sứ, thủy tinh, nhôm 

nhựa, bao bì bánh kẹo 
“ 17.500 27.500 17.500 

9 

Hàng lương thực, thực phẩm, 

hàng khô, gia vị, tạp hoá, điện 

máy 

“ 12.500 22.000 12.500 

10 Hương đèn, vàng mã “ 12.500 22.000 12.500 

11 Hàng vải, hàng may sẵn “ 7.500 11.000 7.500 

12 Thợ may “ 10.000 15.000  

13 Các mặt hàng khác “ 7.500 11.000 7.500 

14 Hộ không cố định đồng/ngày 1.000 1.000 1.000 

 

 

 
 



   

41 CÔNG BÁO/Số 24 + 25/Ngày 5-7-2008  

 

VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

TRUNG TÂM CÔNG BÁO THÀNH PHỐ 

 
VĂN PHÒNG UBND 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

TRUNG TÂM CÔNG BÁO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

 

Số: 01/QĐĐC-CB       Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH 

Qui định kèm theo Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007  

của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Qui định về bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

 
 

Do sơ suất trong khâu kiểm tra, đối chiếu văn bản, Trung tâm Công báo đính chính 

sai sót trong Qui định kèm theo Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Qui định về bồi thường,  hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

Bỏ toàn bộ nội dung điểm d khoản 5, điều 15 của Qui định kèm theo Quyết định 

71/2007/QĐ-UBND đã đăng tại trang số 22, Công báo số 13+ 14+15 phát hành ngày 

31/3/2008. 

Lý do: trong bản chính Qui định kèm theo Quyết định 71/2007/QĐ-UBND của 

UBND thành phố không có điểm d, khoản 5, điều 15./. 

 
 

 

                                               
 

 
 

GIÁM ĐỐC 
 

Nguyễn Lê Hoa 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:5380/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 04 tháng 7 năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Quy định mức thu phí vệ sinh 

 tại các chợ do Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng quản lý 

                                    
                                                         

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm  2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004- 2009, kỳ họp thứ 9 về việc quy 

định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Ban hành mức thu phí vệ sinh tại các chợ do Công ty Quản lý các chợ Đà 

Nẵng quản lý kèm theo Quyết định này.   

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì và phối hợp với Cục trưởng Cục Thuế thành 

phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương hướng dẫn thực hiện 

Quyết định này.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng thu phí vệ 

sinh tại các chợ do Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng quản lý từ ngày 01 tháng 7 năm 

2008. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, 

Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các 

cá nhân 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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PHỤ LỤC SỐ 01 

MỨC THU PHÍ VỆ SINH TẠI CHỢ CỒN  

(Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5380/QĐ-UBND  

ngày 04 tháng 7 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

 

Đơn vị tính: đồng/lô/tháng 

  STT Tổ chức, cá nhân kinh doanh  Mức thu  

I ĐÌNH SỐ 1   

1 Áo quần mỹ phẩm, trang sức giả                         20,000  

2 Đồng hồ kính mắt A                         20,000  

3 Trang sức giả, kẹp cài                         20,000  

4 Trang sức giả, giỏ xách, kẹp cài, mã não                         20,000  

5 Vàng bạc                         20,000  

6 Các mặt hàng khác                         20,000  

II ĐÌNH SỐ 2   

1 Áo quần                         20,000  

2 Áo quần, mỹ phẩm                         20,000  

3 Áo quần, len                         20,000  

4 Giày dép                         20,000  

5 Mùng mền                         20,000  

III ĐÌNH SỐ 3   

1 Đồ chơi trẻ em                         20,000  

2 Kẹp cài                         20,000  

3 Khăn                          20,000  

4 Kim chỉ                         20,000  

5 Bít tất                         20,000  

6 Văn phòng phẩm                         20,000  

7 Xà phòng                         20,000  

8 Trà                         20,000  

IV ĐÌNH SỐ 5   

1 Hương đèn                         20,000  

2 Ngũ cốc                         25,000  

3 Đường                         25,000  

4 Dừa trái                         60,000  

5 Chiếu rổ                         25,000  

V ĐÌNH SỐ 6   

1 Chiếu                         25,000  

2 Trái cây                         60,000  

3 Bánh kẹo                         25,000  
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4 Bánh tráng                         20,000  

5 Bao bì                         20,000  

6 Sành sứ                         50,000  

7 Cau khô                         15,000  

8 Dụng cụ cầm tay                         15,000  

9 Gia vị                         25,000  

10 Hương đèn                         25,000  

11 Ngũ cốc                         25,000  

12 Phụ tùng xe đạp                         15,000  

13 Tôm, cá, mực (khô)                         25,000  

14 Thuốc lá                         15,000  

      

VI ĐÌNH SỐ 7   

1 Bao bì                         25,000  

2 Gà vịt sống                         45,000  

3 Gia vị                         25,000  

4 Laghim                         55,000  

5 Đồ đất                         35,000  

6 Mắm dưa                         25,000  

7 Mì lá                         15,000  

8 Nem chả                         45,000  

9 Rau hành                         55,000  

10 Thịt                         45,000  

11 Trầu cau                         15,000  

12 Gội đầu                         25,000  

      

VII ĐÌNH SỐ 9   

1 Thịt bò                         45,000  

2 Thịt heo                         45,000  

3 Lòng                         45,000  

4 Đá                         25,000  

5 Gội đầu                         25,000  

      

VIII ĐÌNH SỐ 15A   

1 Bún, cháo, nem, chả                         45,000  

2 Cơm                         45,000  

3 Giải khát                         45,000  

4 Thuốc cẩm lệ                         15,000  

5 Nhôm nhựa                         35,000  

      

IX ĐÌNH SÔ 15B   

1 Áo dài, áo mưa, khăn gối                         20,000  

2 Mùng mền, chăn gối, áo mưa                         20,000  
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3 Giày dép                         20,000  

4 Giày dép, giỏ xách, mũ nịt, cặp                         20,000  

5 Guốc                         20,000  

X GÁC 2   

1 Vải                         15,000  

2 May đo                          15,000  

XI KIỐT PHÍA ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG   

1 Đồ inox                         35,000  

2 Đồ thuỷ tinh                         35,000  

3 Gia vị                         30,000  

4 Hương đèn                         30,000  

5 Sành sứ                         35,000  

6 Nhôm nhựa                         35,000  

7 Tạp hóa đồ chơi                          35,000  

8 Tạp hóa thực phẩm                         35,000  

9 Vàng bạc                         30,000  

10 Tạp hóa mỹ phẩm                         30,000  

11 Tạp hóa xà phòng                         30,000  

XII MÁI CHE PHÍA ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG   

1 Chén bát (A)                         40,000  

2 Giày dép (A)                         25,000  

3 Hương đèn (A)                         25,000  

4 Tạp hóa thực phẩm (A)                         25,000  

5 Túi xách (B)                         25,000  

6 Thuốc lá (B)                         15,000  

XIII KIỐT PHÍA ĐƯỜNG ÔNG ÍCH KHIÊM   

1 Ly chén, sành sứ, thuỷ tinh                         50,000  

2 Trái cây (mít)                          55,000  

3 Hoa tươi                         55,000  

XIV VỈA HÈ 3 TẦNG   

1 Dao kéo                          15,000  

2 Thuốc cẩm lệ                         15,000  

3 Tạp hoá lẻ                         25,000  

4 Áo quần                         20,000  

5 Nón lá                         20,000  

XV KIỐT ĐÌNH SỐ 5   

1 Chanh ớt                         30,000  

2 Gia vị                         25,000  

3 May đo                         15,000  

4 Đồ đất                         30,000  

5 Thuốc tây                         20,000  

6 Gội đầu                         25,000  

XVI VỈA HÈ ĐÌNH SỐ 6   

1 Gia vị (A)                         25,000  
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2 Trầu cau (B)                         15,000  

3 Mỳ lá (A)                         20,000  

4 Đậu khuôn (A)                         20,000  

5 Đậu khuôn, mắm (A)                         20,000  

6 Mắm (B)                         20,000  

7 Trứng (A)                         15,000  

  (A1)                         15,000  

      

XVII VỈA HÈ NHÀ SỐ 4   

1 Chuối trái                         45,000  

2 Bánh cúng (C)                         25,000  

3 Hoa tươi (ĐB)                         45,000  

4 Tạp hoá (B)                         25,000  

5 Trái cây (ĐB)                         45,000  

  A                         45,000  

      

XVIII CÁC LÔ ĐẤU GIÁ   

1 

Tạp hóa mỹ phẩm (đấu giá) kiốt phía đường Hùng 

Vương                         25,000  

2 Nệm nước (đấu giá)                         25,000  

3 Lô đấu giá VH đình 4 (trái cây)                         55,000  

4 Lô đấu giá (trái cây)                         55,000  

      

XIX HỘ DOANH NGHIỆP   

1 Đình 1   

- Công ty Thương mại và Dịch vụ ĐN                       392,000  

- Quảng cáo và Dịch vụ văn hoá                         98,000  

- Công ty Dược                         30,000  

- 

Lô tạm thuê mở rộng diện tích kinh doanh (hộ Tuyết 

Sương)                         60,000  

2 Kiốt phía đường Hùng Vương   

- Công ty Đa Kim Cô                         60,000  

- Công ty Công nghệ phẩm                         60,000  

3 Nhà số 4   

- Trạm Bưu điện                         60,000  

- Liên hiệp HTX sản xuất thương mại dịch vụ                       196,000  
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PHỤ LỤC SỐ 02 

MỨC THU PHÍ VỆ SINH TẠI CHỢ HÀN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5380/QĐ-UBND  

ngày 04  tháng 7 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Đơn vị tính: đồng/lô/tháng 

STT Tổ chức, cá nhân kinh doanh  Mức thu   

I TẦNG TRỆT   

1 Hương đèn 20,000  

2 Ngũ cốc 25,000  

3 Thuốc lá   15,000  

4 Bao bì  nylon 20,000  

5 Chuối 55,000  

6 Nhôm nhựa sứ 35,000  

7 Gia vị 25,000  

8 Chiếu rổ 15,000  

9 Tạp hoá thực phẩm 25,000  

10 Trái cây 55,000  

11 Phụ tùng 15,000  

12 Ngư lưới cụ 20,000  

13 Mì, trứng hành tỏi   

  Mì lá, trứng 15,000  

  Hành tỏi 25,000  

14 Mắm  dưa 25,000  

15 Rau hành, laghim 55,000  

16 Hoa tươi   75,000  

17 Trầu cau, thuốc lá 15,000  

18 Lô phụ   

  - Lô K1 15,000  

  - Cổng phía đường Trần Phú (số1) 20,000  

  - Cổng phía đường Hùng Vương ( số 4) 15,000  

  - Cổng phía đường Nguyễn Thái Học (số 11) 15,000  

  - Vỉa hè (uốn tóc) 25,000  

19 Ăn uống 45,000  

20 Thịt, lòng, nem…   

  Thịt heo 45,000  

  Thịt bò 45,000  

  Nem, chả, thịt chín 45,000  

  Lòng phụ phẩm 45,000  
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21 Kiốt   

- Đường Trần Phú   

   + Lô đôi 40,000  

   + Lô chiếc 25,000  

- Đường Trần Hưng Đạo   

   + Lô đôi 40,000  

   + Lô chiếc 25,000  

- Đường Hùng Vương   

   + Lô đôi 40,000  

   + Lô chiếc 25,000  

- Kiốt 30,31 (chân cầu thang) 25,000  

- Kiốt 32 (gia vị) 25,000  

- Kiốt 33( nước đá) 15,000  

      

II TẦNG LẦU   

1 May đo 15,000  

2 Vải 15,000  

3 Áo quần, mỹ phẩm 15,000  

4 Áo quần, kim chỉ nút 15,000  

5 Giày dép 15,000  

6 Mùng mền   

  Lô A 25,000  

  Lô B 25,000  

  Lô C 15,000  

7 Nón, túi xách 25,000  
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PHỤ LỤC SỐ 03 

MỨC THU PHÍ VỆ SINH TẠI CHỢ ĐỐNG ĐA 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5380/QĐ-UBND 

 ngày 04  tháng 7 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 Đơn vị tính: đồng/lô/tháng 

STT Tổ chức, cá nhân kinh doanh Mức thu 

I ĐÌNH I  

1 Đồ bành 15,000 

2 Giày dép 15,000 

3 Hương đèn 20,000 

4 May đo 15,000 

5 Mùng mền 15,000 

6 Áo quần, mỹ phẩm 20,000 

7 Tạp hoá thực phẩm 25,000 

8 Vải 15,000 

     

II ĐÌNH II  

1 Ăn uống 45,000 

2 Bún, mì tươi  15,000 

3 Gia vị 25,000 

4 Ngũ cốc 25,000 

     

III ĐÌNH III  

1 Thịt 45,000 

2 Lòng 45,000 

     

IV KIỐT  

1 Nhôm nhựa 30,000 

2 Uốn tóc 20,000 

3 Trang sức 20,000 

4 Ngũ kim (A) 25,000 

5 Thuốc tây (ĐB) 25,000 
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PHỤ LỤC SỐ 04 

MỨC THU PHÍ VỆ SINH TẠI CHỢ ĐẦU MỐI HÒA CƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5380/QĐ-UBND  

Ngày 04  tháng 7 năm 2008 của UBND  thành phố Đà Nẵng) 

 Đơn vị tính: đồng/lô/tháng 

STT Tổ chức, cá nhân kinh doanh  Mức thu   

1 Trái cây 60,000 

2  Lagim 60,000 

3 Rau Hành 60,000 

4 Chanh ớt, bầu bí… 55,000 

5 Kiốt mặt tiền 60,000 
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PHỤ LỤC SỐ 05 

MỨC THU PHÍ VỆ SINH TẠI CHỢ MỚI HÒA THUẬN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5380/QĐ-UBND  

ngày 04  tháng 7 năm 2008 của UBND  thành phố Đà Nẵng) 

 

 

Đơn vị tính: đồng/lô/tháng 

STT Tổ chức, cá nhân kinh doanh Mức thu 

I KIỐT TRUNG TÂM                  25,000  

II KIỐT VỈA HÈ                  25,000  

   

III KHU A   

1 Vàng bạc                  15,000  

2 May đo                  15,000  

3 Vải                  15,000  

4 Mùng mền                  15,000  

5 Áo quần, mỹ phẩm                  15,000  

6 Kim chỉ                  15,000  

7 Giày dép                  15,000  

8 Nón mũ                  15,000  

9 Hương đèn                  15,000  

10 Nhôm nhựa                  20,000  

11 Ngũ cốc                  25,000  

12 Sửa chữa nữ trang                  15,000  

13 Chiếu                  15,000  

IV KHU B   

1 Thịt heo                  45,000  

2 Thịt bò                  45,000  

3 Thịt quay, thịt chín                  45,000  

4 Lòng                  45,000  

V KHU C   

1 Gia vị                  25,000  

2 Bao bì                  15,000  

3 Gạo                  15,000  

4 Đậu khuôn                  15,000  

5 Mắm                  15,000  

6 Trứng                  15,000  

7 Laghim                  55,000  

8 Bánh tráng                  15,000  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:15/CT-UBND      Đà Nẵng, ngày 04 tháng 6 năm 2008 

  
 

CHỈ THỊ 

V/v Triển khai thực hiện Luật Đặc xá 
_____________________ 

 

Để triển khai thực hiện Luật Đặc xá và Chỉ thị số 11/2008/CT-TTg ngày 24/3/2008 

của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đặc xá, Chủ tịch UBND thành phố 

chỉ thị:  

1. Công an thành phố: 

- Phối hợp với Sở Tư pháp thành phố để tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ 

bản của Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đặc xá;  

- Tổ chức tập huấn Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành cho số cán bộ, 

chiến sĩ có liên quan trực tiếp đến công tác đặc xá, tuyên truyền phổ biến các quy định về 

đặc xá cho các phạm nhân tại các trại giam thuộc Công an thành phố quản lý để họ nắm 

vững quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình; 

- Rà soát, bố trí đủ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực để thực hiện công tác 

theo dõi, tham mưu tư vấn cho Hội đồng Tư vấn đặc xá thành phố triển khai thực hiện tốt 

công tác đặc xá theo đúng quy định; phối hợp với Toà án nhân dân thành phố, Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố triển khai các hoạt động liên quan đến đặc xá;    

- Khảo sát đánh giá kết quả công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục giúp đỡ tạo điều 

kiện cho người được đặc xá tái hoà nhập cộng đồng; phối hợp với UBND các quận, huyện 

và các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý giúp đỡ người được đặc xá. 

2. Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật thành phố): Chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan có liên quan tổ 

chức tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đặc xá và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật Đặc xá. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an thành phố 

và các cơ quan khác để chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình 

của địa phương tuyên truyền phổ biến Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 

4. Sở Tài chính: tham mưu UBND thành phố phê duyệt kinh phí triển khai Luật 

Đặc xá theo quy định.  
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5. Đề nghị Toà án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố:  

phối hợp với Công an thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Đặc xá 

và thực hiện tư vấn đặc xá theo quy định.   

6. Đề nghị UBMTTQVN thành phố: và các tổ chức thành viên phối hợp với các 

cơ quan có liên quan và UBND các cấp triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Đặc xá và 

tổ chức thực hiện công tác tư vấn đặc xá theo đúng quy định.   

7. UBND các quận, huyện: Trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn của mình tổ chức 

chỉ đạo tuyên truyền phổ biến Luật Đặc xá, Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá và 

các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Tổ chức chỉ đạo việc cung cấp 

thông tin, tài liệu có liên quan đến người được đề nghị xét đặc xá; cấp giấy chứng nhận, 

xác nhận về việc chấp hành chính sách, pháp luật hoặc hoàn cảnh gia đình, hoặc các giấy 

tờ, tài liệu cần thiết khác của ngườì được đề nghị đặc xá; chỉ đạo các cơ quan chuyên 

ngành thuộc UBND quận, huyện và UBND các xã, phường tiếp nhận tạo điều kiện giúp 

đỡ người được đặc xá trở về hoà nhập cộng đồng, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc 

sống.    

Nhận được Chỉ thị này, các sở, ban, ngành, các đoàn thể, UBND các quận, huyện 

và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Công an thành phố chịu trách 

nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.   

 

 

 
 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

Website: https://congbao.danang.gov.vn 

In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 
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