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

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  31/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 14 tháng 6 năm 2007 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về việc tổ chức trưng cầu ý kiến đánh giá  

mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng  

dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước  

thuộc thành phố Đà Nẵng 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003;  

Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006 – 2010; 

Căn cứ Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; 

Thực hiện Quyết định số 5714/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 của UBND 

thành phố Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006-

2010 của thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc tổ chức trưng cầu ý 

kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ 

hành chính công của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển 

khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy định nêu trên.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, Chánh Văn phòng 

UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 

Uỷ ban nhân dân thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 
QUY ĐỊNH 

Về việc tổ chức trưng cầu ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của  

tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công  

của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND  

ngày 14  tháng 6 năm 2007 của UBND  thành phố Đà Nẵng) 

 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích: 

Trưng cầu ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ 

hành chính công của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt 

là trưng cầu ý kiến) nhằm xác định mức độ hưởng thụ lợi ích từ dịch vụ hành chính 

công; phát huy quyền làm chủ và tham gia xây dựng chính quyền nhà nước của nhân 

dân. 

Đối với các cơ quan cung ứng dịch vụ hành chính công, kết quả trưng cầu ý kiến 

là cơ sở để thu thập ý kiến cộng đồng về dịch vụ; là nội dung tham khảo để theo dõi, 

đánh giá và đề ra biện pháp hành động trong công tác cải cách hành chính. 

2. Yêu cầu: 

Trưng cầu ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân là nội dung 

quan trọng trong hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công, tác động trực tiếp đến 

cơ quan, lĩnh vực cần trưng cầu và dư luận xã hội. Vì vậy, việc tổ chức thực hiện phải 

đảm bảo tính khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch; phản ánh đúng khả năng và 

thực tế hoạt động, làm rõ ưu điểm và hạn chế của hoạt động cung ứng dịch vụ hành 

chính công. 

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

1. Việc trưng cầu ý kiến theo Quy định này được áp dụng đối với tất cả các cơ 

quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hành 

chính công theo quy định của pháp luật hiện hành; 

2. Đối tượng được trưng cầu ý kiến là công dân, tổ chức đã có giao dịch hành 

chính công với các cơ quan nhà nước, đặc biệt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

 

Điều 3. Nguyên tắc trưng cầu ý kiến 
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1. Các cơ quan cung ứng dịch vụ hành chính công phải tổ chức trưng cầu ý kiến 

ít nhất một (01) lần trong một (01) năm; 

2. Mọi công dân, tổ chức đều có thể được trưng cầu ý kiến đánh giá mức độ hài 

lòng đối với cơ quan, lĩnh vực giao dịch hành chính công đã thực hiện trên tinh thần tự 

nguyện và vì lợi ích chung; 

3. Việc trưng cầu ý kiến bằng phiếu hỏi trực tiếp chỉ được thực hiện khi đã hoàn 

tất việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân;  

4. Không bắt buộc cung cấp thông tin về nhân thân của người được hỏi ý kiến; 

5. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thông tin về hoạt động trưng cầu ý kiến đều có thể 

được cung cấp;   

6. Nghiêm cấm mọi hành vi sửa chữa, làm sai lệch kết quả trưng cầu ý kiến. 
 

Chương II 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ  

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRƯNG CẦU Ý KIẾN 
 

Điều 4. Cơ quan thực hiện việc trưng cầu ý kiến 

1. Các cơ quan cung ứng dịch vụ hành chính công có trách nhiệm tổ chức trưng 

cầu ý kiến đối với dịch vụ mình cung ứng. Việc tổ chức trưng cầu ý kiến được thực 

hiện theo một trong các hướng sau: 

a) Chỉ định một bộ phận trực thuộc không có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hành 

chính công tại cơ quan, đơn vị độc lập thực hiện việc trưng cầu ý kiến; 

b) Thành lập tổ công tác, thành phần là các cán bộ, công chức không liên quan 

đến nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan, đơn vị độc lập thực hiện 

việc trưng cầu ý kiến;   

c) Phối hợp các tổ chức quần chúng hoặc Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, 

đơn vị thực hiện việc trưng cầu ý kiến; 

d) Mời các cơ quan, tổ chức độc lập phối hợp thực hiện việc trưng cầu ý kiến theo 

đúng Quy định này;  

2. Các cơ quan, tổ chức độc lập (các cơ quan giám sát, thống kê, truyền thông, các 

tổ chức đoàn thể, hiệp hội, các viện nghiên cứu, các ban chỉ đạo, hội đồng tư vấn…) 

được tham gia hoạt động trưng cầu ý kiến;  

3. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính các cấp được quyền thực hiện việc trưng cầu 

ý kiến đối với các cơ quan hoặc theo lĩnh vực hành chính công thuộc phạm vi thẩm 

quyền theo chủ trương của lãnh đạo cùng cấp.  

Điều 5. Tỉ lệ trưng cầu ý kiến 

Tỉ lệ chung của số lượng ý kiến được trưng cầu phải đảm bảo từ 10% đến 20 % 

tổng số lượt hồ sơ được giải quyết cung ứng dịch vụ từ cơ quan, lĩnh vực cần trưng 
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cầu. Thủ trưởng cơ quan thực hiện việc trưng cầu ý kiến căn cứ số lượng giải quyết hồ 

sơ của cơ quan, lĩnh vực cần trưng cầu quyết định tỉ lệ phù hợp theo các mức sau: 

1. Đối với các cơ quan, lĩnh vực có số lượng giải quyết cung ứng dịch vụ dưới 

một ngàn (1000) lượt hồ sơ trong một (01) năm thì tỉ lệ trưng cầu tối thiểu là 20%  trên 

tổng số hồ sơ giải quyết trong năm;  

2. Đối với các cơ quan, lĩnh vực có số lượng giải quyết cung ứng dịch vụ từ một 

ngàn (1000) đến năm ngàn (5000) lượt hồ sơ trong một (01) năm thì tỉ lệ trưng cầu tối 

thiểu là 10%  trên tổng số hồ sơ giải quyết trong năm; 

3. Đối với các cơ quan, lĩnh vực có số lượng giải quyết cung ứng dịch vụ từ năm 

ngàn (5000) lượt hồ sơ trở lên trong một (01) năm, việc trưng cầu ý kiến được thực 

hiện theo một trong hai cách sau:  

a) Trưng cầu ý kiến với tỉ lệ từ 05% đến 10%  trên bình quân số hồ sơ được giải 

quyết trong một đơn vị thời gian phù hợp (tháng, quý, 06 tháng), đảm bảo phản ánh 

được tình hình; 

b) Trưng cầu ý kiến riêng theo đầu công việc, ưu tiên các đầu công việc cung ứng 

nhiều, nhu cầu xã hội lớn nhưng phải đảm bảo tỉ lệ chung được quy định tại Điều này.  

Điều 6. Hình thức trưng cầu ý kiến 

Tuỳ điều kiện cụ thể, có thể thực hiện việc trưng cầu ý kiến thông qua phiếu trưng 

cầu trực tiếp, điện thoại, hộp thư điện tử, trương mục thăm dò trên trang thông tin điện 

tử chuyên ngành hoặc các hình thức khác đảm bảo đúng các nội dung của Quy định 

này. 

Điều 7. Nội dung trưng cầu ý kiến (Xem phụ lục tham khảo kèm theo) 

1. Các tiêu chí trưng cầu ý kiến phải đảm bảo phản ánh mức độ hài lòng đối với 

các nội dung sau: 

a) Về thái độ, trách nhiệm, tác phong của cán bộ, công chức; 

b) Cơ sở vật chất và điều kiện hỗ trợ hoạt động cung ứng dịch vụ; 

c) Các nội dung về công khai công vụ; 

d) Về quy trình xử lý; 

đ) Về thủ tục hành chính; 

e) Về thời gian giải quyết; 

g) Về phí, lệ phí; 

h) Về chất lượng dịch vụ; 

i) Về nội dung dịch vụ; 

k) Về cơ chế để nhân dân giám sát, góp ý; 

l) Về mức độ hài lòng chung. 
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 2. Căn cứ đặc thù nhiệm vụ chuyên môn, khi xây dựng các tiêu chí trưng cầu ý 

kiến, nếu cần thiết, cơ quan thực hiện việc trưng cầu ý kiến có thể bổ sung các tiêu chí 

khác để phản ánh mức độ hài lòng đối với đặc thù chuyên môn như: 

a) Mức độ hài lòng đối với loại công việc, bộ phận giải quyết, phương pháp cung 

ứng dịch vụ; 

b) Mức độ hài lòng đối với tính khách quan, hợp lý trong giải quyết công việc; 

c) Mức độ hài lòng đối với kết quả giải quyết công việc; 

d) Tác động của kết quả cung ứng dịch vụ đối với công việc, đời sống của công 

dân, tổ chức; 

đ) Mức độ hài lòng đối với việc tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, 

góp ý, khiếu kiện của tổ chức, công dân đối với hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính 

công;… 

3. Nếu cơ quan thực hiện việc trưng cầu ý kiến không phải là cơ quan cung ứng 

dịch vụ hành chính công về lĩnh vực đó thì các tiêu chí bổ sung phải được sự thống 

nhất bằng văn bản của cơ quan cung ứng dịch vụ hành chính công về lĩnh vực cần trưng 

cầu ý kiến. 

4. Căn cứ các tiêu chí cơ bản quy định tại khoản 1, 2 Điều này, cơ quan thực hiện 

việc trưng cầu ý kiến xây dựng tiêu chí đảm bảo ngắn gọn, ngôn ngữ dễ hiểu, dễ thực 

hiện và thực hiện nhanh.  

Điều 8. Quy trình trưng cầu ý kiến   

1. Lãnh đạo cơ quan chỉ định bộ phận hoặc thành lập tổ trưng cầu ý kiến để thực 

hiện nhiệm vụ trưng cầu; 

2. Bộ phận hoặc tổ trưng cầu ý kiến và các bên liên quan (nếu có) xây dựng và 

thống nhất nội dung tiêu chí trưng cầu;  

3. Tiến hành gửi phiếu trưng cầu (hoặc mở hộp thư điện tử, trương mục thăm dò) 

để tổ chức, công dân cho ý kiến đánh giá; 

4. Thu thập thông tin, tổng hợp kết quả, lập biên bản và bàn giao cho lãnh đạo cơ 

quan, báo cáo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính cùng cấp và cấp trên khi có yêu cầu;   

5. Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

Điều 9. Kết quả trưng cầu ý kiến  

1. Việc tổng hợp kết quả trưng cầu ý kiến phải đảm bảo các quy định tại khoản 6, 

Điều 3 của Quy định này. 

Thủ trưởng cơ quan thực hiện việc trưng cầu ý kiến chịu trách nhiệm cá nhân, 

người trình kết quả tổng hợp chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và cấp trên về 

tính khách quan của việc tổng hợp kết quả trưng cầu ý kiến. 

Trên cơ sở kết quả trưng cầu, cơ quan tổ chức việc trưng cầu ý kiến tham khảo 

các bên liên quan, phân tích đánh giá và xây dựng kế hoạch cải tiến công tác cung ứng 



   

8 CÔNG BÁO/Số 26/Ngày 25-6-2007  

 

dịch vụ hành chính công tại cơ quan, đơn vị mình nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu 

cầu của tổ chức, công dân; 

2. Kết quả trưng cầu ý kiến là kênh thông tin tham khảo phục vụ hoạt động chuyên 

môn, hoạt động cải cách hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các 

cấp, các ngành; 

3. Kết quả trưng cầu ý kiến được sử dụng để tham khảo trong việc đánh giá cán 

bộ, công chức và cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hành chính 

công. 
 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 10.  

Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, có 

trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện; kiểm tra, 

đề xuất xử lý vi phạm trong việc trưng cầu ý kiến; định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu 

trưng cầu ý kiến đột xuất, báo cáo tình hình thực hiện và kết quả trưng cầu ý kiến của 

các địa phương, đơn vị về Uỷ ban nhân dân thành phố. 

Điều 11.   

Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hành chính công định 

kỳ tổ chức trưng cầu ý kiến đối với lĩnh vực mình cung ứng theo Quy định này; báo 

cáo kết quả trưng cầu ý kiến về Uỷ ban nhân dân thành phố thông qua Sở Nội vụ. 

Điều 12. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Uỷ ban nhân 

dân thành phố để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 



   

9 CÔNG BÁO/Số 26/Ngày 25-6-2007  

 

PHỤ LỤC THAM KHẢO 

Các tiêu chí cơ bản để đánh giá mức độ hài lòng  

của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công  

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
 

Các tiêu chí đánh giá Phương án đánh giá 

I. Về cán bộ, công chức 

1. Thái độ của cán bộ, công chức khi 

tiếp xúc, giải quyết công việc 

 Rất tốt                     Tốt 

 Bình thường            Chưa tốt 

2. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, 

công chức khi tiếp xúc, giải quyết 

công việc 

 Có tinh thần trách nhiệm cao 

 Bình thường  

 Thiếu trách nhiệm 

3. Cán bộ, công chức hướng dẫn thủ 

tục và các yêu cầu liên quan để  giải 

quyết hồ sơ 

 Đầy đủ, một lần, dễ hiểu 

 Tạm được             Còn khó hiểu    

 Không hiểu, cảm thấy phiền hà 

4. Cách thức làm việc của cán bộ, 

công chức 

 Am hiểu công việc, chuyên nghiệp 

 Tạm được          

 Giải quyết công việc còn lúng túng, tỏ 

ra không am hiểu công việc 

II. Cơ sở vật chất  

Cơ sở vật chất và các điều kiện hỗ trợ 

tổ chức, công dân trong khi giao dịch 

(dịch vụ photo, bàn ghế, nước uống, 

quạt gió…) 

 Rất tốt                          Tốt                

 Chưa tốt     

III. Về công khai công vụ 

1. Vị trí làm việc của Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả 

 Thuận tiện                   Tạm được            

 Chưa thuận tiện 

2. Các nội dung niêm yết công khai 
 Rõ ràng, đầy đủ            Tạm được 

 Chưa rõ ràng, đầy đủ 

3. Đeo thẻ công chức, đặt bảng tên 

trên bàn của cán bộ, công chức xử lý 

công việc 
 Có                                 Không 

IV. Về quy trình 

1. Quy trình giải quyết hồ sơ công 

việc theo quy định hiện hành 

 Hợp lý 

 Chưa hợp lý, cần cải tiến thêm 

2. Cách thức giải quyết theo quy trình 

đã quy định 

 Đúng trình tự, cách thức 

 Chưa đúng trình tự, cách thức  
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V. Về thủ tục 

1. Thủ tục hồ sơ theo quy định hiện 

hành 

 Đơn giản, dễ thực hiện 

 Rườm rà, cần cải tiến thêm 

2. Ngoài thủ tục quy định có yêu cầu 

thêm thủ tục, giấy tờ nào khác 

 Có                          Không 

Nếu có, thêm loại giấy tờ gì? …………...  

VI. Về thời gian 

1. Thời gian chờ đợi để đến lượt giải 

quyết hồ sơ 

 Nhanh                    Tạm được 

 Lâu 

2. Nếu chờ đợi lâu, lý do  

 Do nhiều công dân, tổ chức đến cùng 

một lúc 

 Do cán bộ, công chức xử lý chậm 

 Lý do khác (công chức đi làm 

muộn/làm việc riêng, lãnh đạo đi vắng…) 

3. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ 

sơ so với hẹn 

 Sớm hơn          Đúng hẹn                   

 Trễ hẹn 

VII. Về phí, lệ phí 

1. Việc thu phí, lệ phí theo quy định 

đã niêm yết 
 Đúng quy định    

 Không đúng quy định 

2. Tổ chức, công dân phải chịu chi phí 

ngoài quy định 
 Có                     Không 

VIII. Về cơ chế giám sát, góp ý 

1. Các điều kiện để phản ánh, kiến 

nghị, góp ý  (Số điện thoại đường dây 

nóng, hộp thư, sổ góp ý) 

 Có  

 Có nhưng không thường xuyên 

 Không có 

2. Việc cơ quan và cán bộ, công chức 

tiếp thu các phản ánh, kiến nghị, góp 

ý   

 Có  

 Có nhưng chưa tốt lắm 

 Không  

3. Việc cơ quan và cán bộ, công chức 

phản hồi các phản ánh, kiến nghị, góp 

ý   

 Có phản hồi 

 Có phản hồi nhưng chưa thoả dáng 

 Không phản hồi 

IX. Mức hài lòng chung của tổ 

chức, công dân 

 Rất hài lòng                   Hài lòng           

 Chưa hài lòng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA VANG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  01/2007/QĐ-UBND            Hòa Vang, ngày 19  tháng 01 năm 2007 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Giáo dục huyện Hoà Vang 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 

năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ 

quy định trách nhiệm quản lý về giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ về việc quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh; Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23/7/2004 của 

bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 

chức của cơ quan chuyên môn giúp UNBD các cấp quản lý nhà nước về giáo dục và 

đào tạo ở địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2005 của UBND 

thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh 

nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2006 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc giao UBND các quận, huyện thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về giáo dục đối với các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức chính quyền và Trưởng phòng Giáo dục 

huyện Hoà Vang, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục huyện Hoà Vang. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký; những Quyết định 

trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Tổ chức chính quyền 

huyện, Trưởng phòng Giáo dục huyện và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Huỳnh Minh Nhơn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA VANG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 
 

 

 

QUY ĐỊNH  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Phòng Giáo dục huyện Hòa Vang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  01/2007/QĐ-UBND  

ngày 19  tháng  01 năm 2007 của UBND huyện Hoà Vang). 

 

    Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục dựa 

trên cơ sở phân cấp quản lý về Giáo dục và đào tạo của Chính phủ, của Bộ Giáo dục 

và đào tạo, của UBND thành phố và Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục được 

xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà 

nước về giáo dục trên địa bàn huyện.  

Xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đồng thời đảm bảo tính chủ 

động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Phòng Giáo dục trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ được phân công, phân cấp. 

3. Trưởng Phòng Giáo dục chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, UBND huyện về 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng. 

 

Chương II 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG 

1. Phòng Giáo dục là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, tham mưu 

giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục Trung học cơ 

sở; Tiểu học và Mầm non (công lập và ngoài công lập); Trung tâm giáo dục thường 

xuyên - hướng nghiệp cấp huyện; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Phòng 

theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo uỷ quyền của 

UBND huyện và theo quy định của pháp luật. 

2. Phòng Giáo dục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của 

UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở 

Giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng 
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Chương III 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

1. Chủ trì xây dựng và trình UBND huyện các chương trình, đề án phát triển sự 

nghiệp giáo dục của huyện; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

2. Trình UBND huyện quyết định kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển giáo 

dục và chương trình cải cách hành chính nhà nước trong công tác quản lý giáo dục 

thuộc huyện và báo cáo Sở giáo dục-Đào tạo, tổ chức thực hiện sau khi đã được phê 

duyệt. 

3. Trình UBND huyện về quy hoạch mạng lưới các trường THCS, Trường Tiểu 

học, Trường Mẫu giáo và cơ sở giáo dục mầm non. Xây dựng kế hoạch biên chế sự 

nghiệp hằng năm để tham mưu với UBND huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

4. Phối hợp với Phòng tổ chức chính quyền huyện trình chủ tịch UBND huyện 

quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý các trường theo đúng 

quy định của Điều lệ của Trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mẫu giáo-Mầm non do 

Bộ Giáo dục-Đào tạo ban hành và Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 

năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán 

bộ lãnh đạo. 

5. Theo sự uỷ quyền của UBND huyện thực hiện việc luân chuyển, điều động giáo 

viên, nhân viên các trường trên địa bàn huyện; ra quyết định nâng bậc lương cho giáo 

viên, nhân viên các trường theo danh sách phê duyệt của UBND huyện. 

6. Khảo sát, lập danh sách đề nghị chuyển ngạch; thi nâng ngạch; xét nâng lương 

trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức (kể cả hợp đồng trong ngân sách) hành 

chính của Phòng và cán bộ công chức, viên chức sự nghiệp của các đơn vị trực thuộc 

gởi phòng Tổ chức chính quyền huyện để tham mưu cho UBND và cơ quan có thẩm 

quyền quyết định. 

7. Phối hợp với phòng Tổ chức chính quyền trình UBND huyện xem xét quyết 

định việc tiếp nhận cán bộ, viên chức ngoài huyện, ngoài thành phố chuyển đến; cũng 

như giải quyết việc thuyên chuyển cán bộ, viên chức các đơn vị thuộc Phòng đi nơi 

khác. 

8. Xây dựng và trình UBND, HĐND huyện các giải pháp thực hiện xã hội hoá 

giáo dục; chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện xã hội hoá giáo dục trên địa 

bàn huyện. 

9. Giúp UBND huyện quản lý công tác chuyên môn, biên chế, nhân sự, tài chính, 

tài sản và các hoạt động khác của trường Trung học cơ sở; Tiểu học; Mầm non theo 

quy định của pháp luật. 
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10. Tham mưu UBND huyện giải quyết mọi chế độ chính sách đối với cán bộ 

công chức, viên chức thuộc ngành giáo dục trên địa bàn huyện theo đúng quy định hiện 

hành của Nhà nước. 

11. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến 

trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm và sáng kiến của địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo 

phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa 

bàn huyện. 

12. Hướng dẫn, kiểm tra về nội dung chương trình giảng dạy, chuyên môn nghiệp 

vụ các cơ sở giáo dục đào tạo công lập, ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý của 

huyện. 

13. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục 

tiêu quốc gia hàng năm về phát triển giáo dục của huyện gởi phòng Tài chính huyện, 

phòng Kế hoạch- Đầu tư huyện và Sở giáo dục- Đào tạo theo quy định của pháp luật. 

Sau khi được giao dự toán ngân sách, phối  hợp với phòng Tài chính huyện trong việc 

phân bổ ngân sách giáo dục và hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện. 

14. Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban, ngành, Trung tâm giáo dục thường 

xuyên huyện và UBND cấp xã thực hiện công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục 

Tiểu học, Trung học cơ sở và phổ cập bậc Trung học trên địa bàn huyện; hướng dẫn, 

kiểm tra UBND cấp xã thực hiện phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn. 

15. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

16. Thẩm định và chịu trách nhiệm nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập 

mới, giải thể, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động đối với các đơn vị giáo dục trực 

thuộc huyện: Trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mẫu giáo-Mầm non và các cơ sở giáo 

dục (kể cả các trường ngoài công lập) trình UBND huyện quyết định. 

17. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân 

viên; thực hiện công tác chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; chịu trách 

nhiệm về cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật. 

18. Chỉ đạo việc xây dựng, bảo quản sử dụng tài sản và cơ sở vật chất Trường 

học, sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục, thiết bị thí nghiệm và các phương tiện giáo dục 

khác thuộc phạm vi quản lý. 

19. Phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra và kiểm tra việc giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, việc thi hành pháp luật về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn theo quy định của 

pháp luật. 

20. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ 

được giao theo yêu cầu của UBND huyện và Sở Giáo dục- Đào tạo thành phố. 

21. Quản lý hồ sơ của giáo viên và nhân viên, thường xuyên cập nhật những thay 

đổi của cán bộ, công chức ở các đơn vị do Phòng quản lý. 
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22. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện và Sở Giáo dục-Đào tạo 

thành phố giao. 

23. Khen thưởng và kỷ luật: 

Hàng năm phòng Giáo dục lập danh sách đề nghị các hình thức khen thưởng theo 

tiêu chuẩn quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, có thành tích cao trong công tác trình UBND huyện và các 

cấp có thẩm quyền để được công nhận và khen thưởng. 

Tham mưu cho UBND huyện thành lập Hội đồng kỷ luật, xem xét đưa ra hình 

thức kỷ luật, hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh 

đạo ở các trường bị vi phạm kỷ luật. 

Chỉ đạo thành lập Hội đồng kỷ luật đối với các Trường có cán bộ, công chức, viên 

chức vi phạm kỷ luật; xem xét hình thức kỷ luật và có văn bản đề nghị UBND huyện 

quyết định, hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ 

1. Về tổ chức: 

Phòng giáo dục có Trưởng Phòng, 02 Phó trưởng phòng và các chuyên viên. Việc 

bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó Phòng do chủ tịch UBND huyện quyết định theo 

tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ do UBND thành phố quyết định và theo các quy 

định của Nhà nước về quản lý cán bộ. 

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Sở giáo dục-đào tạo và trước 

pháp luật về công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.  

Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng và phụ trách một số lĩnh 

vực do Trưởng phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng hòng, trước pháp luật 

về các nhiệm vụ được giao. 

2. Về biên chế: Biên chế Phòng giáo dục được bố trí theo quyết định của UBND 

thành phố phân bổ cho Phòng. 

Chương V 

ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH 

1. Phòng Giáo dục và các đơn vị trực thuộc phòng Giáo dục thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ quyền hạn theo đúng quy định này.  

2. Trưởng phòng Tổ chức chính quyền, Trưởng phòng Tài chính và thủ trưởng 

các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định 

này. 
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Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Trưởng phòng 

Giáo dục kịp thời phản ảnh về UBND huyện (qua phòng Tổ chức chính quyền huyện) 

để được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Huỳnh Minh Nhơn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA VANG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  02/2007/QĐ-UBND            Hòa Vang, ngày 04 tháng 4 năm 2007 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định biện pháp quản lý Nhà nước  

đối với cơ sở khai thác và sản xuất đá chẻ trên địa huyện Hoà Vang 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG 

 

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

2003; 

Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về 

phát triển ngành nghề nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 78/2000/QĐ-UB ngày 10 tháng 7 năm 2000 của UBND thành 

phố Đà Nẵng Quy định về một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các quận, huyện trong 

quản lý kinh tế- xã hội và phát triển đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2006 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về ban hành Chương trình hành động thực hiện bảo vệ môi trường 

trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước; 

Theo đề nghị của  Trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư huyện Hoà Vang,                                                                                                                                                  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định biện pháp quản lý Nhà nước 

đối với cơ sở khai thác và sản xuất đá chẻ trên địa huyện Hoà Vang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh văn phòng UBND huyện, Trưởng các Phòng Kế hoạch & Đầu tư, 

Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng NN-PTNT, Phòng LĐ-TB&XH, Đội Kiểm tra 

quy tắc đô thị huyện, Chủ tịch UBND các xã và tổ chức, các nhân có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành ./. 
 

 

       

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Huỳnh Minh Nhơn 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA VANG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 
 

QUY ĐỊNH 

Biện pháp quản lý Nhà nước đối với cơ sở khai thác và sản xuất 

đá chẻ trên địa huyện Hoà Vang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  02 /2007 /QĐ-UBND 

 ngày 04  tháng 4  năm 2007  của UBND  huyện Hoà Vang) 

 
 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

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

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định một số biện pháp tăng cường hoạt động quản lý 

Nhà nước về môi trường; cấp giấy phép kinh doanh; hợp đồng lao động, an toàn lao 

động, vệ sinh lao động; vấn đề an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội … đối với cơ sở 

khai thác và sản xuất đá chẻ trên địa bàn huyện. 

- Đối tượng áp dụng: Cơ sở khai thác và sản xuất đá chẻ trên địa bàn huyện, cơ 

quan tham mưu giúp UBND huyện trong quản lý Nhà nước trong lĩnh vực liên quan 

đến hoạt động khai thác, sản xuất đá chẻ và tổ chức cá nhân liên quan. 

Điều 2.  

- Uỷ ban nhân dân huyện Hoà Vang khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi 

thành phần kinh tế hoạt động đầu tư khai thác, sản xuất các loại đá xây dựng trên địa 

bàn huyện trên cơ sở quy định này và các quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Các tổ chức cá nhân hoạt động khai thác và sản xuất đá xây dựng trên địa bàn 

Huyện phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, thực hiện bảo vệ tài 

nguyên môi trường, đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo tính hiệu quả, tránh lãng phí trong 

khai thác và sử dụng tài nguyên; sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, 

an toàn lao động, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội. 

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh phải có đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định 

của pháp luật. 
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Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 3. Đối với các cơ sở khai thác đá. 

- Phải có đầy đủ các giấy tờ, thủ tục theo quy định của pháp luật và được cơ quan 

có thẩm quyền cấp phép. 

- Hoạt động khai thác đá chỉ được diễn ra đúng thời gian, địa điểm ghi trên giấy 

phép. 

- Hoạt động khai thác đá phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh 

thái, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn giao thông và an ninh trật tự xã hội. 

- Tất cả lao động làm việc trong các cơ sở khai thác đá phải được chủ cơ sở khai 

thác ký kết hợp đồng lao động theo các quy định của Bộ luật lao động. 

- Phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước bao gồm các loại thuế, phí 

theo đúng quy định. 

Điều 4.  Đối với cơ sở sản xuất đá chẻ. 

- Đối với các cơ sở nằm ven đường ĐH8 (tuyến Hoà Nhơn-Hoà Sơn), thì địa điểm 

sản xuất phải được bố trí cách lề đường một khoảng cách tối thiểu là 05m; nhà xưởng 

sản xuất phải được thiết kế tường hoặc các vách ngăn che chắn bụi từ hoạt động sản 

xuất, không để  bụi bay ra đường và khu dân cư lân cận. 

- Không được phép đổ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trên các tuyến đường giao 

thông; các loại đá thải từ hoạt động sản xuất trước khi xử lý phải được tập trung cách 

xa lề đường giao thông tối thiểu là 7m.  

- Phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải (đào hố ga, kênh mương thoát nước) và 

thường xuyên nạo vét không để nước thải chảy ra các tuyến đường giao thông, khu vực 

dân cư, diện tích đất sản xuất nông nghiệp. 

- Nghiêm cấm các hoạt động đổ các loại chất thải rắn ra môi trường xung quanh 

như đường giao thông, kênh thoát nước, đất sản xuất, khu vực dân cư. 

- Hoạt động vận chuyển, bốc dở nguyên vật liệu, hàng hoá phải đảm bảo trật tự 

và an toàn giao thông, an toàn lao động. Cụ thể: 

+ Đối với các cơ sở có mặt bằng sản xuất rộng lớn, hoạt động này chỉ được diễn 

ra trong mặt bằng sản xuất, không được dừng, đỗ xe trên các tuyến giao thông. 

+ Đối với các cơ sở có mặt bằng sản xuất nhỏ, hoặc không thuận lợi cho việc lưu 

chuyển nguyên liệu thì việc dừng, đỗ xe có thể diễn ra trên các tuyến giao thông nhưng 

phải hạn chế đến mức tối thiểu việc chiếm diện tích lòng đường cũng như thời gian đậu 

đỗ xe; và tuyệt đối không được để nguyên vật liệu trên lòng lề đường. 

- Khi có địa điểm chứa đá thải tập trung, các cơ sở sản xuất phải tổ chức phân loại 

đá thải và thực hiện đổ đúng nơi quy định. 
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- Đối với các cơ sở có sử dụng lao động, thì chủ cơ sở phải thực hiện ký kết hợp 

đồng lao động và thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ 

luật lao động. 

- Chủ cơ sở sản xuất phải viết bản cam kết thực hiện đúng yêu cầu các quy định 

này, các quy định về khai thác khoáng sản, quy định về bảo vệ môi trường, về lao động, 

giao thông, an ninh trật tự.  

- Chủ cơ sở sản xuất sau khi viết bản cam kết được UBND xã thông qua, tiếp tục 

hoàn tất các thủ tục cần thiết và liên hệ với Tổ 1 cửa Văn phòng UBND huyện cấp giấy 

phép đăng ký kinh doanh. 

- Các cơ sở chỉ được phép hoạt động sản xuất khi đã đảm bảo đầy đủ các thủ tục 

theo quy định; các cơ sở không đảm bảo được các thủ tục sẽ bị đình chỉ hoạt động. 

Điều 5.  Các cơ sở tham gia khai thác và sản xuất đá chẻ nếu vi phạm quy định 

này và các quy định khác sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 6.  Cơ sở khai thác, sản xuất đá chẻ có các quyền. 

- Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh được quyền sản xuất và kinh doanh theo 

quy định của pháp luật. Được chọn hình thức sản xuất, có quyền mở rộng quy mô phát 

triển thành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần; được quyền liên 

kết thành lập các tổ hợp tác, Hợp tác xã theo quy định của pháp luật. 

- Được sử dụng các công trình công cộng được Nhà nước cho phép; đối với các 

dịch vụ phục vụ sản xuất thì việc sử dụng phải có sự thoả thuận giữa bên cung cấp và 

bên sử dụng. 

- Được hỗ trợ thông tin xúc tiến thương mại, được tạo điều kiện tham gia các 

chương trình quảng bá sản phẩm do Thành phố và Huyện tổ chức. 

- Được tiếp cận các nguồn vốn vay, các chính sách ưu đãi đối với các ngành nghề 

nông thôn. 

- Được tạo điều kiện về mặt bằng để tập trung xử lý đá thải. 

Điều 7.  Cơ sở khai thác, sản xuất đá chẻ có các nghĩa vụ. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm về luật bảo vệ môi 

trường, luật khoáng sản, luật lao động, luật giao thông … do hoạt động khai thác sản 

xuất gây ra. 

- Nghiêm túc thực hiện các quyết định xử phạt của cơ quan quản lý nhà nước đối 

với hành vi vi phạm, chấp hành tốt nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước, các loại phí dịch 

vụ phục vụ sản xuất theo quy định. 

- Thực hiện đúng các quy định hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật và 

các quy định của UBND thành phố và huyện về hoạt động sản xuất đá chẻ. 
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- Thực hiện biện pháp khắc phục thiệt hại và bảo vệ môi trường sinh thái trong 

hoạt sản xuất. 
 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 8. Phòng Kế hoạch - Đầu tư huyện chủ trì phối hợp với UBND các xã và 

các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy định này. Thường xuyên 

kiểm tra, đề xuất xử lý những cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật và báo cáo kịp thời 

về UBND huyện để xử lý. 

Điều 9. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắt, phát sinh thì kịp thời 

phản ảnh về UBND huyện thông qua phòng Kế hoạch - Đầu tư huyện để tổng hợp báo 

cáo UBND huyện sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Huỳnh Minh Nhơn 
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VĂN BẢN KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  4381/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 14  tháng 6 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án chuyển đổi 

Trường THPT bán công Trần Phú sang loại hình công lập   

  

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ 

quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của 

UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010; 

Theo đề nghị tại Công văn số 2039/GD&ĐT-KHTC ngày 06 tháng 6 năm 2007 

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án chuyển đổi Trường THPT bán 

công Trần Phú sang loại hình công lập.  

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm triển khai thực hiện 

Đề án này.  

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Giáo 

dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải Châu chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Trần Văn Minh 



   

24 CÔNG BÁO/Số 26/Ngày 25-6-2007  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 
 

ĐỀ ÁN 

CHUYỂN ĐỔI TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG TRẦN PHÚ 

SANG LOẠI HÌNH CÔNG LẬP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4381/QĐ-UBND 

ngày 14  tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
_______________________ 

 

I. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Giáo dục năm 2005;  

- Nghị quyết số 37/2004/QH 11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội khoá 

XI về giáo dục; 

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

mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục - thể thao;  

- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy 

định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 

chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; 

- Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt đề án quy hoạch phát triển xã hội hóa giáo 

dục giai đoạn 2005 - 2010. 

- Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục - 

thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và các chính sách khuyến khích 

phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;  

- Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của UBND thành 

phố Đà Nẵng ban hành đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. 

II.  Mục tiêu:  

1. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đào tạo những con 

người có kiến thức, văn hóa, khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp...; xác định vị trí chủ 

đạo, trọng yếu của hệ thống giáo dục công lập đối với toàn bộ công cuộc phát triển 

thành phố, trên cơ sở đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, gắn học với 

hành, tài với đức. 



   

25 CÔNG BÁO/Số 26/Ngày 25-6-2007  

 

2. Tăng cường và rút ngắn khoảng cách về chất lượng giáo dục với các trường 

THPT khác bằng nguồn lực của loại hình công lập tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm 

và là đơn vị sự nghiệp từng bước tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, thực hiện đúng 

lộ trình xã hội hoá giáo dục đến năm 2010 với phương châm "Nhà nước và nhân dân 

cùng làm". 

3. Đổi mới cơ chế quản lý, phát triển quy mô và nâng cao chất lượng một cách 

phù hợp; phát huy cao độ nội lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính để nhà 

trường có đủ điều kiện cho hoạt động dạy - học và phấn đấu xây dựng trường trở thành 

trường đạt chuẩn quốc gia bậc THPT giai đoạn 2010-2020. 

4. Phát huy tối đa vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo đối với sự phát triển nhà 

trường và thực hiện chất lượng phát triển giáo dục toàn diện. 

5. Huy động nguồn lực toàn xã hội đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới. 

III. Nhiệm vụ: 

Trường THPT Trần Phú có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình 

giáo dục phổ thông; 

2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; tham gia tuyển dụng và điều động giáo 

viên, cán bộ, nhân viên; 

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học 

sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi cộng đồng; 

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp 

với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục; 

6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của 

Nhà nước;  

7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội; 

8. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của 

cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục; 

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

IV. Tên trường, loại hình sau khi chuyển đổi:  Trường THPT Trần Phú. 

V. Xác định lộ trình chuyển sang loại hình công lập: 

1. Quy mô trường:  
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Kể từ năm 2007-2008, hằng năm có số lượng tuyển sinh 1000 học sinh/20 lớp, 

nhằm đảm bảo sau 03 năm quy mô nhà trường ổn định ở mức 3.000 HS/60 lớp từ năm 

học 2009-2010. 

Năm học 2007-2008: Có 67 lớp/3375 HS, gồm: 20 lớp 10/1000 HS tuyển mới, 24 

lớp 11/1195 HS, 23 lớp 12/1180 HS. 

Năm học 2008-2009: Có 64 lớp/3195 HS, gồm: 20 lớp 10/1000 HS tuyển mới, 20 

lớp 11/1000 HS, 24 lớp 12/1195 HS. 

Năm học 2009-2010:  Có 60 lớp, gồm: 20 lớp 10/1000HS tuyển mới, 20 lớp 

11/1000 HS, 20 lớp 12/1000 HS. 

2. Đối tượng và khu vực tuyển sinh: 

a) Đối tượng tuyển sinh hàng năm: 

Học sinh đã tốt nghiệp THCS và thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b) Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh học sinh trên toàn địa bàn của thành phố Đà 

Nẵng. 

3. Cơ cấu tổ chức và kế hoạch xây dựng đội ngũ CBGVNV: 

a) Cơ cấu hệ thống tổ chức nhà trường: 

- Lãnh đạo trường gồm có:  01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng (01 Phó Hiệu 

trưởng phụ trách chuyên môn và 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác hoạt động 

ngoài giờ và CSVC-KT). 

- Hội đồng giáo viên được thành lập từ các tổ chuyên môn phụ trách giảng dạy 

dưới sự điều hành của Hiệu trưởng .  

- Bộ phận văn phòng: Giáo vụ, văn thư, phụ trách công tác Đoàn, kế toán, thu quỹ, 

y tế học đường, bảo vệ và phục vụ.   

- Tổ chức Đảng và các đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh. 

b) Kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: 

Trên cơ sở Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 9/01/2007 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện đề án Xây dựng, nâng cao chất 

lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL thành phố Đà Nẵng đến năm 2010, Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với 

đơn vị sự nghiệp công lập và căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-

BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định 

mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; trong thời gian tới 
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nhà trường thực hiện một số nội dung để thực hiện việc xây dựng đội ngũ theo hướng 

tự chủ về tổ chức bộ máy, biên chế như sau: 

- Rà soát về số lượng, cơ cấu, trình độ, năng lực, phẩm chất để đánh giá thực trạng 

đội ngũ và đề ra kế hoạch xây dựng đội ngũ đủ số lượng, phù hợp về cơ cấu và đảm 

bảo về trình độ, năng lực công tác; 

- Xây dựng kế hoạch biên chế, đảm bảo định mức biên chế của cán bộ quản lý, 

giáo viên; cán bộ, nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị - thí nghiệm, văn phòng, y 

tế học đường và nhân viên bảo vệ, lao công, tạp vụ theo quy định tại Thông tư số 

35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV và Công văn hướng dẫn số 630/LT-SGD&ĐT-SNV 

ngày 15/3/2007 của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Nội vụ hướng dẫn về định mức 

biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 

- Đánh giá lại số giáo viên, nhân viên hợp đồng, thực hiện tuyển dụng vào biên 

chế sự nghiệp được giao theo quy định hiện hành; 

- Đối với năm học 2007-2008, trước mắt giữ nguyên số lao động trong biên chế 

và hợp đồng hiện có để thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Trên cơ sở định 

mức biên chế quy định và căn cứ vào quy mô số lượng học sinh, Sở Giáo dục và Đào 

tạo cùng với Sở Nội vụ sàng lọc theo tinh thần Chỉ thị 40/CT/TW ngày 15/6/2004 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo 

và cán bộ quản lý giáo dục, tham mưu cho UBND thành phố bổ sung biên chế theo 

đúng quy định hiện hành. 

4. Về tài chính: 

a) Biên chế lao động năm học 2007-2008: 

Năm học 2007-2008, trước mắt giữ nguyên số lao động trong biên chế và hợp 

đồng hiện có để thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. 

+  Tổng số CBGV, CNV           :        158 người  

Trong đó: - Cán bộ, GV   :       141 người 

               - Nhân viên      :          17 người 

+  Hệ số lương bình quân được chia thành 4 nhóm như sau:  

- Mức lương từ 5,7 đến 6,38 có 12 người:  bình quân 6,01. 

- Mức lương từ 4,0 đến 4,98 có 59 người:  bình quân 4,85. 

- Mức lương từ 3,0 đến 3,99 có 29 người:  bình quân 3,23. 

- Mức lương từ 1,5 đến 2,98 có 58 người:  bình quân 2,25. 

Hệ số lương bình quân toàn trường là: 4,33.  

b) Kinh phí hoạt động năm học 2007-2008:  
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- Năm học 2007-2008 vẫn giữ nguyên mức thu học phí cũ như hiện nay, theo mức 

thu học phí tại Quyết định 5127/QĐ-UB ngày 18/8/2003 của UBND thành phố. 

- Phần kinh phí bổ sung để đảm bảo hoạt động của nhà trường sẽ do ngân sách 

thành phố cấp phát. 

- Các năm học tiếp theo, sau khi có quy định về mức thu học phí mới của Chính 

phủ, UBND thành phố sẽ ban hành mức thu học phí đối với các loại hình giáo dục trên 

địa bàn thành phố. 

VI. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:  

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; 

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh trong năm học 2007-2008 và những năm tiếp 

theo; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng định mức kinh phí hỗ trợ 

hàng năm, đảm bảo nguồn chi, thực hiện theo cơ chế tự chủ tài chính, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP;  

- Định kỳ hằng năm đánh giá kết quả hoạt động của nhà trường, báo cáo UBND 

thành phố. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Phối hợp với Sở Tài chính bố trí đầy đủ nguồn vốn để đảm bảo triển khai thực 

hiện Đề án.   

3. Sở Tài chính: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và Sở Giáo dục & Đào tạo tham mưu 

UBND thành phố về việc xây dựng mức thu, chi và quản lý học phí và kinh phí hỗ trợ 

chi hoạt động của trường theo đúng quy định hiện hành. 

4. Sở Nội vụ: 

- Tham mưu UBND thành phố ra quyết định chuyển đổi loại hình trường; 

- Thẩm định kế hoạch biên chế của trường do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng 

để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5. UBND quận Hải Châu: 

Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Đề án theo đúng tiến 

độ. 

6. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả. 
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Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần kịp thời báo 

cáo UBND thành phố (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét điều chỉnh 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: 13/CT-UBND            Đà Nẵng, ngày 18 tháng 6 năm 2007 

  

 

CHỈ THỊ 

Về việc triển khai Tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống 

dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg ngày 8 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A 

(H5N1) ở người và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

triển khai Tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng (Công văn số 1543/BNN-TY 

ngày 05 tháng 6 năm 2007), Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị: 

 1. Chủ tịch UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức phát động “Tháng 

hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch cúm gia cầm” từ ngày 15 

tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2007 theo các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 1543/BNN-TY ngày 05/6/2007). Việc 

phun thuốc khử trùng, tiêu độc tập trung chủ yếu ở các chợ buôn bán gia cầm, các cơ 

sở giết mổ gia cầm, cơ sở chăn nuôi gia cầm; các khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh. 

 2. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí phun thuốc tiêu độc, khử trùng cho các 

hộ chăn nuôi gia đình, các chợ buôn bán gia cầm. Các chủ cơ sở giết mổ gia cầm tập 

trung, chủ cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung tự lo vật tư kinh phí, tổ chức thực hiện có 

sự giám sát của chính quyền địa phương và cán bộ thú y. 

 3. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, các Trung tâm Y tế quận, 

huyện; Sở Thủy sản - Nông lâm chỉ đạo Chi cục Thú y có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ 

phương tiện giúp UBND các quận, huyện triển khai Tháng hành động vệ sinh tiêu độc, 

khử trùng đạt hiệu quả.  

 4. UBND các quận, huyện có trách nhiệm bố trí đủ kinh phí để triển khai Tháng 

hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng; trường hợp có khó khăn về kinh phí thì báo cáo 

gấp về Sở Thủy sản - Nông lâm để tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND 

thành phố xem xét bổ sung. 

 5. Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người 

của thành phố cử đoàn công tác theo dõi giám sát kế hoạch thực hiện ở các địa phương 

và báo cáo UBND thành phố.  

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan thông tấn, 

báo chí, các tổ chức, hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố tuyên truyền vận động nhân 

dân quán triệt thực hiện tốt và có hiệu quả công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng. 
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Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cúm 

gia cầm và cúm A (H5N1) ở người của thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND thành phố để theo dõi và chỉ đạo./.  

 

                                               

 

 
 

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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