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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: 37/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 21 tháng 7 năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của 

Uỷ ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn cơ cấu  

tổ chức xã, phường đội và trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ 

 tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ 
_____________________________ 

 

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 Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 29 tháng 4 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP, ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ 

quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2005/TTLT-BQP-BKH&ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

20 tháng 4 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 

2004 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-BQP ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn định lượng ăn và mức tiền ăn bộ binh, ăn 

quân binh chủng và tiêu chuẩn ăn thêm các ngày lễ, tết; 

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tại Tờ trình số 

748/TTr-BCH ngày 28 tháng 5 năm 2008, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 

03/5/2006 của UBND thành phố về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức xã, phường đội và trợ 

cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ, cụ thể như sau: 

“ Điều 2. Định mức trợ cấp ngày công, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ 

khi được cấp có thẩm quyền huy động làm nhiệm vụ và hỗ trợ tiền ăn trong thời gian chữa 

bệnh do ốm đau, tai nạn trong khi làm nhiệm vụ như sau: 
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1. Định mức trợ cấp ngày công cho dân quân bằng 0,07 so với mức lương tối thiểu 

chung hiện hành do Nhà nước quy định, nếu làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 06 giờ sáng thì 

được hưởng gấp đôi. 

Riêng lực lượng đân quân biển hoạt động tuyến lộng và tuyến khơi khi có lệnh điều 

động của cấp có thẩm quyền thì tùy theo tính chất, nhiệm vụ của từng đợt hoạt động, 

UBND thành phố sẽ quyết định mức trợ cấp ngày công theo đề nghị của Sở Tài chính. 

2. Dân quân khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng 

ngày thì được cơ quan quân sự cấp ra quyết định huy động bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương 

tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi, về; được hỗ trợ tiền ăn bằng mức 

tiền ăn của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh và bù chênh lệch giá lương thực (nếu có) theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

3. Định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội khi đi chữa bệnh do ốm đau, tai nạn lao động trong thời gian được huy động 

làm nhiệm vụ bằng mức ăn theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định này. Thời 

gian được hưởng tối đa không quá 15 ngày/năm đối với trường hợp bị ốm đau, 15 ngày/1 

lần đối với trường hợp bị tai nạn lao động.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung 

khác quy định tại Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của UBND thành 

phố giữ nguyên hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự 

thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương 

binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thủ trưởng các cơ quan, 

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

 

   

 

 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Võ Duy Khương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 38/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 29 tháng 7  năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức triển khai,  

thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm 

theo Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006  của UBND 

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 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về 

kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ 

về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; 

Căn cứ Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập 

cảnh của cán bộ, công chức, công dân; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về tổ chức triển khai, thực hiện 

các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 

số 92/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng như 

sau: 

1. Sửa đổi Điểm a,  Khoản 1, Điều 5 như sau: 

“a) Cử cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý đi công tác nước ngoài (bao 

gồm cả cán bộ thuộc các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể) theo quy định tại Điểm b, 

Khoản 1 Điều 9 của Quy định này.” 

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 như sau: 
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“2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền quyết định các việc nêu tại khoản 

1 Điều 5 (trừ Điểm a, Khoản 1 Điều 5) cho thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố trên cơ sở đề nghị của Sở Ngoại vụ thành 

phố. Việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi ủy 

quyền.” 

3. Sửa đổi Điểm b, Khoản 1 Điều 9 như sau:  

“b) Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, tham mưu cho UBND thành phố quyết định việc đi 

nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố trong các 

trường hợp sau: 

- Việc đi nước ngoài về việc công và việc riêng đối với tất cả các trường hợp xuất 

cảnh của cán bộ thuộc diện xét duyệt nhân sự của Thành ủy, các trường hợp xuất cảnh 

theo đoàn (từ 10 người trở lên), các trường hợp xuất cảnh xin ngân sách của thành phố 

và các trường hợp nhạy cảm, có liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, v.v… 

- Việc đi nước ngoài về việc công đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản 

lý của thành phố và các trường hợp phức tạp theo đề nghị của cơ quan quản lý cán bộ, 

công chức thuộc quyền.” 

4. Sửa đổi, bổ sung  Khoản 2, Điều 9 như sau:   

“2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức chính trị - 

xã hội, đoàn thể có trách nhiệm: 

a) Quản lý, hướng dẫn cán bộ, công chức thuộc quyền đi nước ngoài theo đúng quy 

định của Nhà nước. 

b) Ban hành Quyết định cho phép cán bộ, công chức thuộc quyền đi nước ngoài về 

việc riêng (du lịch, thăm thân, chữa bệnh) trừ các trường hợp đã nêu tại Điểm b, Khoản 

1 điều 9. 

c) Tổ chức quản lý hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức ngay sau khi họ về nước 

và đảm bảo hộ chiếu công vụ được sử dụng theo mục đích, đối tượng. 

d) Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở 

Ngoại vụ số lượng, nước đến, mục đích, thời gian cán bộ, công chức đi nước ngoài theo 

định kỳ quý, 6 tháng và năm.” 

5. Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 9 như sau: 

“c) Giữ gìn và sử dụng hộ chiếu đúng pháp luật” 

6. Sửa đổi khoản 4 Điều 9 như sau: 

“4.Cá nhân, đơn vị nào không thực hiện đúng quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 

3 Điều này thì Ủy ban nhân dân thành phố hoặc đơn vị quản lý trực tiếp sẽ không giải 

quyết chuyến đi công tác nước ngoài tiếp theo đối với cá nhân đó”. 
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Điều 2. Bãi bỏ Điểm c, Khoản 1, Điều 9 của Quy định về tổ chức triển khai, thực 

hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết 

định số 92/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ 

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

này./. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN LIÊN CHIỂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:49/2008/NQ-HĐND         Liên Chiểu, ngày 07 tháng 7 năm 2008 
 

 NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 
_______________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 

KHÓA III, 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 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; 

Sau khi nghe UBND quận báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

6 tháng đầu năm 2008; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân quận, Tòa án nhân dân quận; 

báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các đại biểu 

Hội đồng nhân dân quận,  
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND và các ngành hữu quan 

trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 

I. Đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 2008: 

6 tháng qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trên nhiều mặt, song tình hình kinh 

tế- xã hội của quận vẫn có bước phát triển, các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đạt tiến độ. Các 

công trình xây dựng cơ bản trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Các hoạt động 

vui chơi giải trí, thể thao, văn hóa xã hội diễn ra sôi nổi; hoạt động y tế, chăm sóc sức 

khoẻ nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được quan tâm. Việc 

thực hiện chương trình "5 không", đề án "3 có" đạt nhiều kết quả; công tác đền ơn đáp 

nghĩa thực hiện chu đáo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững 

và ổn định. Công tác quản lý, điều hành của UBND quận có nhiều chuyển biến, giải quyết 

kịp thời, có hiệu quả những công việc đột xuất phát sinh, công tác cải cách thủ tục hành 

chính đạt được nhiều kết quả khá tốt trên nhiều mặt.  

- Giá trị công nghiệp thực hiện 331,546 tỷ/ 642 tỷ đồng, đạt 51,6% KH, tăng 25% 

so với  cùng kỳ năm 2007.  

- Giá trị TM-DV thực hiện 104,520 tỷ/ 192,361 tỷ đồng, đạt 54,3% KH, tăng 36% 

so với cùng kỳ năm 2007. 
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- Giá trị ngành nông - lâm - thuỷ sản: 8,68 tỷ/18,8 tỷ đồng, đạt 46,1% KH, giảm 

8,4% so cùng kỳ năm 2007 (9,37 tỷ đồng). 

- Tổng thu NSNN trên địa bàn: 56,373 tỷ đồng, đạt 113,5% KH thành phố giao 

(49,685 tỷ); đạt 108,4% KH phấn đấu của quận (52 tỷ), trong đó có thu chuyển nguồn 

ngân sách năm trước sang 10,773 tỷ đồng. 

- Tổng chi ngân sách quận, phường: 42,665 tỷ đồng, đạt 62,5% KH thành phố 

giao(68,222 tỷ); đạt 52,4% KH quận đề ra ( 81,463 tỷ).  

- Hộ nghèo: giảm 345 hộ, đạt 57,5% kế hoạch của quận đề ra (600 hộ), bằng 91,7% 

KH thành phố giao (376 hộ). 

- Tổng các biện pháp tránh thai 2260/2477 đạt 93,2% KH ). 

- Giải quyết việc làm cho 2818/5500 lao động, đạt 51,2% KH. 

- Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu (120 người). 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm: 

kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuy giá trị tăng trưởng  đạt tiến độ nhưng tính 

năng động và cạnh tranh chưa cao; dịch vụ thương mại tự phát, các mô hình, dự án phát 

triển kinh tế còn manh mún, chưa vững chắc; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh 

vực từ quận đến phường còn nhiều thiếu sót, bất cập. Kỷ luật kỷ cương hành chính có lúc 

có nơi chưa nghiêm, nhiều việc thuộc thẩm quyền của cấp phường giải quyết nhưng đùn 

đẩy lên quận; công tác cải cách thủ tục hành chính tuy đạt nhiều kết quả, nhưng vẫn còn 

tình trạng gây phiền hà cho tổ chức, công dân, nhất là lĩnh vực đất đai; một số hộ dân ở 

các dự án chưa chấp hành chủ trương di dời, giải toả dẫn đến kiến nghị nhiều lần, gây 

khó khăn cho việc giao trả mặt bằng cho các đơn vị thi công; việc chậm triển khai một 

số dự án quy hoạch cùng với tiến độ thi công các công trình dở dang chậm đã ảnh hưởng 

đến đời sống và sinh hoạt của người dân; cơ sở hạ tầng đô thị một số khu vực dân cư vẫn 

còn yếu kém, bất cập; trật tự ATGT vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tình hình tội phạm tiếp 

tục diễn biến phức tạp.  

II. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008: 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, Kết luận 

24/KL-TU của Ban Thường vụ thành ủy Đà Nẵng về phát triển Liên Chiểu trong những 

năm đến. Hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao, phấn đấu hoàn thành các chỉ 

tiêu KT-XH do Nghị quyết HĐND quận năm 2008 đề ra, trong đó chú trọng các nhiệm 

vụ trọng tâm sau: 

1. Công nghiệp, thương mại:  

Khuyến khích và tạo điều kiện  thuận lợi cho các doanh nghiệp dân doanh phát triển 

sản xuất. Tiếp tục kiến nghị với các ngành chức năng có cơ chế về tín dụng, thuế… giúp 

các doanh nghiệp ổn định sản xuất, tăng vốn đầu tư, đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị 

trường. Phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại hỗ trợ cho Hội làng nghề nước mắm 

Nam Ô tham gia Hội chợ công - nông - thương và Làng nghề Hoà Vang năm 2008.   

Khai thác lợi thế hoạt động dịch vụ của các chợ trên địa bàn; hoàn thành xây dựng 

chợ Nam Ô để đưa vào hoạt động, tiếp tục mở rộng, phát triển mạng lưới thương mại 
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dịch vụ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, phòng chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, đầu cơ hàng hóa, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu, đảm bảo môi 

trường kinh doanh phát triển lành mạnh, bình ổn giá cả và chống lạm phát. Tiếp tục triển 

khai thực hiện Đề án phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận Liên Chiểu giai 

đoạn 2007-2010, định hướng 2011- 2020.  

2. Nông - lâm - thủy sản: 

Phát huy hiệu quả các mô hình chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi phù hợp với tình 

hình thực tế.  Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh tế 

năm 2008. Thường xuyên kiểm tra, xử lý dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, cây trồng. Tiếp 

tục phát triển làng nghề nước mắm Nam Ô, khuyến khích các mô hình trồng nấm rơm, 

rau sạch, hoa, cây cảnh phục vụ đời sống và nhu cầu phát triển xã hội; củng cố ngành 

đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản ở những nơi có điều kiện, tăng cường bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản. Thực hiện tốt phương án phòng, chống lụt, bão năm 2008. Xây dựng tuyến 

kênh mương phục vụ nước sản xuất nông nghiệp cho khu vực Xuân Thiều, phường Hòa 

Hiệp Nam. 

3. Thu chi ngân sách: 

- Tăng cường các biện pháp thu nợ đọng, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch thu 

phấn đấu của quận trong quý III. Thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về chống lạm 

phát trong chi tiêu tài chính như mua sắm, tiết kiệm điện, nước, các chi phí hành chính 

...  

4. Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị, Xây dựng cơ bản, Kiểm tra quy tắc 

đô thị: 

- Giải quyết các hồ sơ liên quan đến nhà ở và đất ở cho công dân đảm bảo thời gian 

và đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; 

kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp gây ô nhiễm môi trường; duy trì thực hiện Ngày 

Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 31/2007/CT-TTg ngày 

14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của 

các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Rà soát, thống kê tình hình biến động 

đất đai, tài nguyên và các dự án đóng trên địa bàn quận. 

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp xây dựng trái phép trong 

các khu quy hoạch; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các trường hợp lấn chiếm 

lòng lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh, họp chợ.   

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản năm 2008, đặc biệt là 

các công trình xây dựng trường học kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới, các công 

trình Nhà nước và nhân dân cùng làm.  

5. Văn hóa -xã hội:  

- Đảm bảo tốt các nội dung tuyên truyền cho  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và cuộc vận động “Học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường kiểm tra các hoạt động, 

dịch vụ văn hóa nhằm ngăn ngừa các tệ nạn xã hội. Chuẩn bị chu đáo khai giảng năm 
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học mới 2008-2009. Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2008-2009, chú trọng công 

tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Duy trì, phát triển kết quả phổ cập giáo dục. 

- Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác VSATTP, thực 

hiện tốt các chương trình y tế quốc gia về sức khỏe cộng đồng. Tiếp tục xây dựng Trạm 

Y tế phường đạt chuẩn. Thực hiện tốt công tác dân số và chăm sóc trẻ em.  

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với đối tượng chính sách và đối tượng 

xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày TBLS. Hoàn thành kế hoạch xóa 

nhà tạm cho nhân dân đúng thời gian quy định. Tiếp tục thực hiện đề án giảm nghèo, đẩy 

mạnh chương trình giải quyết việc làm và phòng chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội, 

đặc biệt là ma túy, mại dâm.  

- Đồng ý tạm ứng từ nguồn ngân sách của quận (nguồn tăng thu năm 2008) để thực 

hiện chương trình xóa nhà tạm hộ nghèo cho nhân dân, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã 

đề ra. Khoản ngân sách này sẽ được hoàn trả lại ngay sau khi thu từ các nhà tài trợ đã 

cam kết đóng góp từ đầu năm. 

6. Xây dựng chính quyền:  

Củng cố về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện tốt 

các quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, quy 

định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, Chỉ thị số 30/CT-

UBND ngày 12/10/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về một số biện pháp cần làm 

ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết công 

việc của công dân, tổ chức. Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; kiểm tra 

việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và tăng cường chống các hiện tượng 

quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ công chức, 

viên chức. 

7. Tư pháp,Thi hành án,Thanh tra: 

- Tăng cường công tác xây dựng, thẩm định kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các 

văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật và cải cách hành chính trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch. Củng cố, kiện toàn các tổ 

hòa giải ở cơ sở. 

- Tổ chức thi hành án đúng trình tự thủ tục quy định, không để xảy ra vi phạm thủ 

tục. Giải quyết đúng quy định các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc thi 

hành án. 

- Triển khai và hoàn thành các cuộc thanh tra về KT-XH  theo kế hoạch hoặc thanh 

tra đột xuất (nếu có). Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở 

một số ngành, địa phương. Tổ chức hòa giải tốt ở cơ sở, hạn chế đơn khiếu kiện vượt 

cấp, không để xảy ra trường hợp khiếu kiện đông người, gây rối trật tự. Tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện chương trình hành động về thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và 

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

8. Quốc phòng - An ninh:  
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- Duy trì nghiêm công tác SSCĐ và trực bảo vệ các ngày lễ, tết và các sự kiện chính 

trị của đất nước. Triển khai kế hoạch diễn tập PT-08 bảo đảm đạt kết quả cao, tiếp tục tổ 

chức tốt công tác giáo dục quốc phòng- an ninh và huấn luyện cho các đối tượng theo 

quy định, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị. 

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, giải 

quyết dứt điểm tình hình ANTT tại Bãi rác Khánh Sơn. Chỉ đạo các ngành, địa phương 

tham gia phòng chống tội phạm và tổ chức tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo  trật tự xã 

hội. Đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

UBND quận, các ngành, các cấp nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành và tổ chức 

triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 , đồng thời phối hợp với thường 

trực HĐND giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết 

này và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.  

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình UBND đã được HĐND thông qua, UBND quận 

nghiên cứu tiếp thu ý kiến tham gia của các vị đại biểu HĐND, các ban HĐND tại kỳ 

họp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 

Thường trực HĐND quận, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tăng cường đôn 

đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.  

Đề nghị UBMTTQVN quận và các đoàn thể động viên các tầng lớp nhân dân phát 

huy sức mạnh đoàn kết, tổ chức phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ đề ra trong năm 2008.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu khóa III, nhiệm kỳ 

2004-2009, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2008./.   
 

 

                                                
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Huỳnh Tấn Thiệt 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN SƠN TRÀ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 29/2008/NQ-HĐND         Sơn Trà, ngày 07 tháng 7 năm 2008 
 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách quận Sơn Trà năm 2007 
________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 

KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 12 
 

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 tháng 12 năm 2002; 

 Sau khi nghe báo cáo quyết toán ngân sách năm 2007 của UBND Quận, báo cáo 

thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND quận và ý kiến của đại biểu HĐND, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1.  Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 

a. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:      60.172.169.793 đồng 

   Tổng thu ngân sách địa phương là:                        126.692.010.648 đồng  

   Trong đó:           

                 - Ngân sách cấp Quận thu:   103.638.296.136 đồng 

      - Ngân sách cấp phường thu:         23.053.714.512 đồng 

b. Tổng chi ngân sách địa phương:     118.960.798.109 đồng  

    Trong đó:              

                 - Ngân sách Quận chi:      98.054.728.475 đồng 

       - Ngân sách phường chi:     20.906.069.634 đồng 

Điều 2. Kết dư ngân sách địa phương năm 2007:  7.731.212.539 đồng 

    Trong đó: 

       - Kết dư ngân sách cấp Quận:    5.583.567.661 đồng 

       - Kết dư ngân sách cấp phường:    2.147.644.878 đồng 

 Nghị quyết này đã được HĐND quận khoá IX, nhiệm kỳ 2004 2009, kỳ họp thứ 

12 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2008./. 
 

 
                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Mai Mộng Tưởng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN SƠN TRÀ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 30/2008/NQ-HĐND         Sơn Trà, ngày 07 tháng 7 năm 2008 
 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội  

quận Sơn Trà đến năm 2020 
________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 

KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 12 
 

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, Uỷ ban 

nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008  của UBND 

quận Sơn Trà về việc Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Sơn Trà đến năm 

2020; Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân; ý kiến của các vị đại biểu 

Hội đồng nhân dân quận, 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Sơn Trà đến 

năm 2020  tại Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND quận. 

UBND quận tiếp thu ý kiến tham gia của các vị đại biểu HĐND, các Ban của HĐND 

quận để hoàn chỉnh báo cáo và thống nhất với Thường trực HĐND quận trước khi  trình 

UBND thành phố phê chuẩn. 

Điều 2. Sau khi được UBND thành phố phê chuẩn, UBND quận xây dựng kế hoạch 

tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể của quận đảm bảo đạt được các mục 

đích, yêu cầu, chỉ tiêu đề ra của đề án và báo cáo HĐND về tình hình triển khai thực hiện 

Nghị quyết này tại các kỳ họp cuối  năm của HĐND quận. 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND quận và HĐND 

các phường tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này. 

Đề nghị Uỷ ban MTTQVN quận, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm 

vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng 

và tham gia thực hiện báo cáo quy hoạch này. 
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Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân 

dân quận thông qua. 

Nghị quyết này đã được HĐND quận khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 

12 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2008./. 

 
                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Mai Mộng Tưởng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN SƠN TRÀ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 31/2008/NQ-HĐND         Sơn Trà, ngày 07 tháng 7 năm 2008 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 
____________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 12 
 

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 qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân ngày 3 tháng 12 năm 2004; 

Sau khi nghe các báo cáo của UBND quận và các ngành hữu quan, báo cáo thẩm tra 

của các Ban HĐND và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND Quận. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua các báo cáo của UBND quận và các ngành hữu quan trình tại kỳ họp 

thứ 12 khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009, HĐND quận nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 

A. Về đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 2008:  

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù có nhiều khó khăn do giá tiêu dùng, giá nguyên vật 

liệu phục vụ cho sản xuất tiếp tục tăng, nhưng với quyết tâm của cán bộ và nhân dân 

trong toàn quận, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều có mức tăng trưởng khá, quốc phòng 

an ninh được giữ vững.  

 Tuy nhiên, tốc độ giá trị sản xuất công nghiệp chưa cao, hoạt động sản xuất kinh 

doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là trên lĩnh vực khai thác thuỷ sản, một số công 

trình xây dựng cơ bản đã được ghi vốn trong kế hoạch triển khai chậm, chất lượng một 

số dịch vụ y tế, văn hoá, giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu, tội phạm và tệ nạn xã hội còn 

diễn biến phức tạp, một số vấn đề xã hội, vệ sinh môi trường chưa giải quyết có hiệu quả. 

B.  Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008: 

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiềm chế lạm pháp, ổn 

định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, thực hành tiết kiệm, hạn chế chi tiêu, chống lãng phí, 

bảo đảm an sinh xã hội. 

Tăng cường các hoạt động thương mại dịch vụ, khai thác đánh bắt hải sản. Làm tốt 

công tác quản lý thị trường, chuẩn bị các điều kiện triển khai phương án xây dựng các chợ 

theo hướng xã hội hoá. Triển khai tốt kế hoạch chuyển đổi nghề khai thác cho ngư dân từ 
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nghề bị cấm sang nghề không bị cấm, làm tốt công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên 

tai năm 2008.  

Hoàn thành qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 và điều chỉnh 

qui hoạch phát triển không gian đô thị Quận đến năm 2030 để trình UBND thành phố 

phê duyệt. 

Tiếp tục tổ chức thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm đã được UBND Thành phố giao 

ngay từ đầu năm và các chương trình kế hoạch, đề án đã ban hành trong năm 2008.  

Phối hợp tốt với các Ban quản lý dự án và các ngành chức năng trong việc triển khai 

các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn quận nhất là xây dựng các công trình trường 

học, thực hiện tốt công tác di dời giải toả theo kế hoạch , thảm nhựa, xử lý khớp nối hệ 

thống thoát nước trên các tuyến đường thuộc các khu dân cư trên địa bàn quận. 

Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, chống thất thu, xử lý các khoản nợ đọng 

thuế, đồng thời thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi, quản lý và điều hành tốt dự toán 

thu chi ngân sách nhà nước năm 2008 

Làm tốt công tác xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá thể thao; giải 

quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc: việc làm, ô nhiễm môi trường, tích cực hưởng ứng 

tham gia cuộc vận động xây dựng “trường học thân thiện”. Tổ chức triển khai thực hiện 

kế hoạch “Đà Nẵng – Thành phố môi trường”. 

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, gắn với cuộc 

vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí tham ô, chống bệnh quan liêu, sửa đổi lối làm việc.  

Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi 

công tác tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ. 

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên 

thông”. Phấn đấu hoàn thành và đưa vào vận hành sử dụng hệ thống quản lý chất lượng các 

lĩnh vực công theo tiêu chuẩn ISO-9001-2000. Làm tốt việc sắp xếp bộ máy nhân sự, ổn 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận đi vào hoạt động theo chức năng 

nhiệm vụ được qui định tại Nghị định 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời quán triệt 

trong CBCC thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 11/01/2008 của 

UBND thành phố về tăng cường kỷ luật kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối 

làm việc của CBCCVC tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

UBND quận, các phòng, ban, ngành nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành, tổ chức 

triển khai thực hiện  tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 đã được HĐND thông qua. 

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

phường tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
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Đề nghị UBMTTQVN quận và các tổ chức thành viên của Mặt trận động viên các 

tầng lớp nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ đã đề ra. 

Nghị quyết này đã được HĐND Quận khoá IX, nhiệm kỳ 2004 -  2009, kỳ họp thứ 

12 thông qua ngày  04 tháng 7 năm 2008./. 

 
                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Mai Mộng Tưởng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 03/2008/NQ-HĐND        Ngũ Hành Sơn, ngày 11 tháng 7 năm 2008 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn quyết toán ngân sách quận Ngũ Hành Sơn năm 2007 

_______________ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 12 

 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 

chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; 

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

chi ngân sách địa phương năm 2007 của UBND quận Ngũ Hành Sơn tại Tờ trình số 

91/TTr-UBND ngày 24/6/2008 về việc xin phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007; 

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận và ý kiến thảo luận 

của các đại biểu HĐND quận Ngũ Hành Sơn, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

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

Sơn năm 2007. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận là 81.652.598.649 đồng (Tám mươi 

mốt tỷ, sáu trăm năm mươi hai triệu, năm trăm chín mươi tám nghìn, sáu trăm bốn mươi 

chín đồng), trong đó: 

Ngân sách địa phương được hưởng là 75.971.266.259 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, chín 

trăm bảy mươi mốt triệu, hai trăm sáu mươi sáu nghìn, hai trăm năm mươi chín đồng), 

gồm: 

- Ngân sách quận   : 66.312.202.441 đồng 
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 - Ngân sách phường  :   9.659.063.818 đồng 

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của quận Ngũ Hành Sơn 

năm 2007. 

Tổng chi ngân sách địa phương là 69.022.407.367 đồng (Sáu mươi chín tỷ, không 

trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm lẻ bảy nghìn, ba trăm sáu mươi bảy đồng), trong đó: 

- Ngân sách quận   : 60.278.833.066 đồng 

- Ngân sách phường  :   8.743.574.301 đồng 

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

Kết dư ngân sách địa phương là 6.948.858.892 đồng (Sáu tỷ, chín trăm bốn mươi 

tám triệu, tám trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm chín mươi hai đồng), trong đó: 

- Ngân sách quận   : 6.033.369.375 đồng 

- Ngân sách phường  :    915.489.517 đồng 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm 

kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./. 

 

                                                
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Hoàng Thư Sinh 



   

21 CÔNG BÁO/Số 26 + 27/Ngày 31-7-2008  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 04/2008/NQ-HĐND        Ngũ Hành Sơn, ngày 11 tháng 7 năm 2008 

 

NGHỊ QUYẾT 

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 
____________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 12 

 

 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, Uỷ 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

 Sau khi nghe các báo cáo của UBND quận về nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2008; các 

báo cáo của Viện Kiểm Sát nhân dân và Tòa án nhân dân quận; Báo cáo thẩm tra của các 

Ban HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND quận,  

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo của UBND quận và các ngành hữu quan 

trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:  

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2008: 

Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau: 

- Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế thực hiện 152,304 tỷ đồng, bằng 63,54% 

kế hoạch thành phố và 59,61% kế hoạch quận, giảm 1,68% so với cùng kỳ.  

- Giá trị sản xuất của ngành du lịch - dịch vụ - thương mại thực hiện 45,256 tỷ đồng, 

bằng 57,29% kế hoạch, tăng 40,72% so với cùng kỳ.  

- Giá trị sản xuất CN-TTCN thực hiện 55,641 tỷ đồng, bằng 58,57% kế hoạch thành 

phố và 55,09% kế hoạch quận, giảm 0,54% so với cùng kỳ.  

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp-thủy sản thực hiện 22,407 tỷ đồng, bằng 

61,06% kế hoạch thành phố và 48,19% kế hoạch quận, giảm 28,44% so với cùng kỳ. 

- Giá trị sản xuất ngành xây dựng thực hiện 29 tỷ đồng. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện 181,025 tỷ đồng, bằng 57,29% kế hoạch, tăng 

40,72% so với cùng kỳ. 
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- Thu ngân sách thực hiện 21,496 tỷ đồng bằng 79,23% kế hoạch thành phố và 

73,59% kế hoạch quận, tăng 81,61% so với cùng kỳ; Chi ngân sách quận thực hiện 27,496 

tỷ đồng bằng 49,94% kế hoạch thành phố và 48,21% kế hoạch quận. 

- Kết quả học sinh tốt nghiệp: Tiểu học đạt 99%; THCS đạt 98,1% và THPT đợt I 

đạt 55,5%. 

- Tổng các biện pháp tránh thai thực hiện 2.150/2.506 trường hợp, đạt 85,79% kế 

hoạch. 

- Giải quyết việc làm mới cho 945 lao động đạt 59% kế hoạch. 

- Số hộ thoát nghèo là 268 hộ, đạt 59,3% kế hoạch. 

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ biết huy động nguồn lực từ nhân dân, phát 

huy các thế mạnh vốn có của quận, sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Thành ủy, UBND 

và các ban, ngành thành phố, của Thường vụ Quận ủy, sự chỉ đạo điều hành của chính 

quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận và các hội, đoàn thể vận động toàn dân 

tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 

của quận. 

Tuy nhiên, tốc độ phát triển một số ngành, lĩnh vực kinh tế giảm do nhiều nguyên 

nhân khách quan và chủ quan. Tình trạng lạm phát và giá cả gia tăng chưa có dấu hiệu 

khả quan, những dự báo về thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp trong thời 

gian đến tiếp tục tiềm ẩn những nguy cơ đe dọa sự phát triển kinh tế và ổn định đời sống 

nhân dân trên địa bàn, công tác chỉnh trang đô thị trên diện rộng, số lượng hộ giải tỏa cần 

bố trí tái định cư lớn...đây chính là những thử thách và áp lực lớn, làm nảy sinh những 

khó khăn tiếp theo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của quận. Bên cạnh đó, một số chỉ 

tiêu thu thuế vẫn còn thấp, việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát như tiết kiệm 

chi trong mua sắm sửa chữa lớn, liên hoan, hội họp… chưa thực sự triệt để; các công 

trình xây dựng cơ bản triển khai chậm, tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường ở một 

số khu dân cư vẫn chưa được cải thiện. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT còn thấp, tình 

trạng học sinh bỏ học có chiều hướng gia tăng. Tỷ lệ hộ cận nghèo và nguy cơ tái nghèo 

còn cao, công tác dân số-kế hoạch hóa đình gặp nhiều khó khăn. Tình hình ANCT-

TTATXH còn nhiều biểu hiện phức tạp, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông gia tăng so với 

cùng kỳ là những vấn đề đáng lo ngại. 

Điều 2. Những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2008. 

1. Tiếp tục huy động nội lực và tranh thủ sự giúp đỡ của UBND và các ban, ngành 

thành phố để tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế hoàn thành kế hoạch đề ra, 

nhất là trên các lĩnh vực du lịch - dịch vụ - thương mại. Tranh thủ đón đầu cơ hội các dự 

án du lịch lớn trên địa bàn đi vào hoạt động để phát triển kinh tế. Kiểm tra và xử lý kịp 

thời các trường hợp đầu cơ tích trữ hàng hóa, tự nâng giá, tạo khan hiếm ảo, nhất là đối 

với các mặt hàng nhu yếu phẩm như lương thực, thực phẩm. 
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Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự văn minh 

môi trường văn hóa du lịch, vệ sinh các bãi biển, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa cũng 

như các điểm tham quan du lịch trên địa bàn. Tăng cường trách nhiệm của các lực lượng 

như Đội Công tác 01, Tổ bảo vệ của BQL Danh thắng nhằm ngăn chặn kịp thời các biểu 

hiện tiêu cực làm xâm hại môi trường văn hóa du lịch. 

Tổ chức chăm sóc tốt lúa và hoa màu vụ Hè Thu đạt kế hoạch. Hoàn thành Trạm 

bơm An Lưu đưa vào sử dụng. Tổ chức tổng kết năm nông nghiệp 2008 và triển khai kế 

hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2008-2009. Xúc tiến công tác quy hoạch và đầu tư từ 01 

đến 02 vùng rau sạch tại Hòa Quý với diện tích khoảng 40 ha. Củng cố và hoàn thiện bộ 

máy tổ chức HTX nông nghiệp I Hòa Quý và Bắc Mỹ An. Thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch bệnh cho gia súc và gia cầm. Chủ động chống hạn, triển khai phương án 

phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, phòng chống cháy nổ ở Khu du lịch thắng cảnh 

Ngũ Hành Sơn và các chợ.  

2. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, tập trung thu các nguồn thuế nợ 

đọng, khai thác tốt nguồn thu thuế xây dựng công trình nhà ở tư nhân và thuế xây dựng 

ngoại tỉnh. Chủ động quản lý điều hành ngân sách, cân đối thu chi đảm bảo thực hiện 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thực hiện chống lãng phí, tiết kiệm chi, hạn chế những 

khoản chi phát sinh ngoài dự toán, nhất là trong mua sắm, sửa chữa lớn, hội họp... góp 

phần hạn chế lạm phát.  

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đền bù giải tỏa, nhất là công tác vận động và thuyết 

phục nhân dân tự giác tháo dỡ và bàn giao mặt bằng cho các dự án đúng tiến độ. Phối 

hợp với các Ban giải tỏa đền bù thành phố thực hiện tốt công tác bố trí tái định cư cho 

các hộ giải tỏa. Tập trung các dự án trọng điểm như: nâng cấp mở rộng đường Lê Văn 

Hiến-Trần Đại Nghĩa, Khu du lịch Địa Cầu, Sân Golf, khu TĐC Tân Trà, các dự án du 

lịch ven biển... Kiên quyết xử lý các hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất. Tiếp tục 

đề nghị thành phố có biện pháp giải quyết các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân 

dân trên lĩnh vực giải tỏa đền bù, chỉnh trang đô thị, tái định cư. Trước mắt, đề nghị thành 

tăng hạn mức đất ở, hỗ trợ trượt giá vật liệu xây dựng, giải quyết việc làm và chuyển đổi 

ngành nghề, điều chỉnh hợp lý việc quy hoạch các bãi tắm công cộng, khu vui chơi giải 

trí, các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh trên địa bàn quận. 

Tập trung công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch. Tăng cường hoạt động của 

Tổ kiểm tra xử lý xây dựng trái phép, xử lý nghiêm và kiên quyết tháo dỡ các trường hợp 

lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, nhất là trong khu vực quy hoạch. 

Triển khai và đôn đốc việc thi công các công trình xây dựng cơ bản năm 2008 đảm 

bảo chất lượng và tiến độ, chú trọng các công trình trường học, nhà tránh lũ, trụ sở làm 

việc phường Mỹ An, các hạng mục tại Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn và công 

trình xử lý ngập úng ở các khu dân cư. Đề nghị thành phố sớm phê duyệt địa điểm xây 

dựng trường THCS Khuê Mỹ, đôn đốc Công ty XD&PTHT Đà Nẵng sớm nâng cấp sửa 

chữa đường Mai Đăng Chơn. Thực hiện đầu tư bê tông hóa các tuyến đường giao thông 
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nội bộ, kiệt, hẻm trên địa bàn phường Mỹ An theo chủ trương “Nhà nước và nhân dân 

cùng làm” từ nguồn ngân sách hằng năm của quận. 

Khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xét 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra và xử lý 

các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép. Từng bước khắc phục tình 

trạng ô nhiễm môi trường, nhất là tại Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước và xung quanh 

các lò giết mổ gia súc trên địa bàn quận.  

4. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác văn hóa - xã hội và tập 

trung giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động 

“Hai không” trong giáo dục, vận động học sinh bỏ học ra lớp, tạo điều kiện ôn tập hè cho 

số học sinh chưa tốt nghiệp THPT thi đợt 2. Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa công 

tác giáo dục, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết khai giảng năm học mới 2008-2009. 

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học ở phường Hòa Quý. Hoàn 

thành phương án điều chỉnh tiền lương cho giáo viên mầm non hợp đồng tại các trường 

công lập theo chủ trương của HĐND thành phố. 

Tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

trên địa bàn, nhất là trong dịp hè. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

nhân dân và chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình. Phấn đấu giảm tỷ suất sinh thô, 

tỷ lệ sinh con thứ 3+ và hạ thấp tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đạt chỉ tiêu năm 2008.  

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. Thực hiện 

tốt các chương trình tuyển dụng lao động, vay vốn hỗ trợ việc làm, dạy nghề, nhất là đối 

với các hộ sau giải tỏa. Chống tình trạng tái nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là ở phường 

Hòa Quý. Duy trì việc triển khai thực hiện Đề án “5 không” và “3 có” của thành phố. 

Từng bước xã hội hóa các hoạt động văn hóa-thể thao-du lịch và dạy nghề. Xúc tiến quy 

hoạch đầu tư các di tích lịch sử, văn hóa và các thiết chế văn hóa tại các phường mà trọng 

tâm là việc xây dựng nhà Tưởng niệm khu 3 Hòa Vang (cũ) và nhà truyền thống phường 

Hòa Hải. Đưa vào sử dụng Nhà luyện tập thể dục thể thao và sân bóng đá Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao quận. Duy trì và phát huy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” trên địa bàn.  

5. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm giữ gìn an ninh 

chính trị - trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành các bước chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ 

đợt I/2009. Nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia 

phòng chống tội phạm ở cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 32 của Chính 

phủ nhằm giảm thiểu tại nạn giao thông trên địa bàn trong 6 tháng cuối năm. Nâng cao 

chất lượng văn bản được ban hành, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên nhiều lĩnh vực 

đến mọi tầng lớp nhân dân. Chú trọng công tác thi hành án dân sự. Tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân không để tồn đọng và vượt 

cấp. 
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6. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, nâng cao 

chất lượng đội ngũ CBCC, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 

“một cửa” và “một cửa liên thông”. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quyết định 21 

của UBND thành phố tại các phường trên địa bàn. Khai thác thông tin qua mạng nội bộ, 

phát huy hệ thống tin học trong xử lý công việc, trao đổi thông tin và thực hiện chế độ 

báo cáo.   

Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008, Hội đồng nhân dân quận 

giao Ủy ban nhân dân quận triển khai và chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện 

hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và 

các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát động phong trào 

thi đua yêu nước nhằm động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, tích cực 

thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn quận 

năm 2008.  

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND quận tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc trong quá trình thực hiện để Nghị quyết HĐND quận 

thực sự đi vào đời sống nhân dân, đảm bảo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2008. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm kỳ 

2004 - 2009, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./. 

 

 

 
 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Hoàng Thư Sinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN CẨM LỆ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:25/2008/NQ-HĐND        Cẩm Lệ, ngày 10 tháng 7 năm 2008 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 
______________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7 
  

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

2003; 

Sau khi nghe Tờ trình, các báo cáo của UBND quận, Viện kiểm sát nhân dân, Toà 

án nhân dân, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân quận và ý kiến thảo 

luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận,  
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận tán thành các báo cáo, tờ trình của Uỷ ban nhân 

dân và các ngành có liên quan trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một 

số nội dung như sau: 

A. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm: 

Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sáu tháng đầu năm của quận mặc 

dù bị tác động bởi tình hình lạm phát, giá cả thị trường biến động và các yếu tố bất lợi 

của thời tiết, dịch bệnh phát sinh, nhưng các chỉ tiêu chủ yếu đề ra đều đạt cao so với kế 

hoạch và so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất đạt 51,8% kế hoạch, tăng 23% 

so với cùng kỳ năm 2007. Các ngành kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị ngành công 

nghiệp-xây dựng đạt 52%, giá trị ngành dịch vụ đạt 51,2%, tăng 33%; giá trị ngành nông 

nghiệp đạt 50,2%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 85,4% kế hoạch. Công tác giải 

tỏa đền bù, bố trí tái định cư được tập trung giải quyết đạt nhiều kết quả, nhất là việc triển 

khai các dự án mới; công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường được tăng cường; 

các hoạt động lĩnh vực nội chính được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả khá tốt. Các hoạt 

động trên lĩnh vực văn hoá-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được 

cải thiện, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn những hạn chế đó là: công tác 

đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, công tác quản lý môi trường còn bất cập, các cơ quan 

quản lý nhiều lĩnh vực chưa bao quát hết nhiệm vụ, công tác hậu kiểm còn yếu, triển khai 

một số công tác còn chậm, xử lý một số vụ việc thiếu tính thường xuyên và chưa triệt để, 

một số hoạt động văn hóa-xã hội chưa đi vào chiều sâu; đời sống, việc làm của một bộ 

phận nhân dân còn khó khăn do biến động của giá cả thị trường tăng cao. Đây là tồn tại 

cần phải nổ lực, khắc phục trong thời gian đến. 
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B. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008: 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2008, trong 6 tháng cuối năm cần tập trung thực 

hiện một số nhiệm vụ và triển khai các biện pháp chủ yếu như sau: 

1. Hoàn thành Đề án phát triển kinh tế quận đến năm 2015, triển khai có hiệu quả 

đề án phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. Tăng cường chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển, 

nâng cao thương hiệu doanh nghiệp quận Cẩm Lệ. Tiếp tục đầu tư mở rộng các vùng sản 

xuất chuyên canh, trong đó tập trung phát triển vùng rau La Hường gắn với dịch vụ-du 

lịch. Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, 

gia cầm. Tăng cường các biện pháp phòng chống lụt bão, hạn chế thiệt hại của nhân dân.  

2. Tăng cường các biện pháp quản lý khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách. 

Phấn đấu tăng thu trên 10% so với Nghị quyết HĐND quận đề ra. Triệt để thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách, góp phần kiềm chế lạm 

phát. Điều hành tốt công tác chi ngân sách, nhất là chi sự nghiệp phát triển kinh tế, tài 

nguyên và môi trường, đầu tư phát triển, văn hóa. Dành một khoản kinh phí như đề nghị 

của UBND quận từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2007 là 150 triệu đồng để hỗ trợ cho 

cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu trước tuổi. 

3. Hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của quận đến năm 2020, 

thực hiện khớp nối quy hoạch chi tiết các dự án. Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý 

quy hoạch đối với các dự án trên địa bàn, đồng thời tập trung cho công tác giải toả đền 

bù, bố trí tái định cư các dự án khu Công nghiệp Hoà Cầm, khu Nam sân bay, khu dân 

cư số 5, 6 Nguyễn Tri Phương, tuyến nhánh Nguyễn Tri Phương nối Quốc lộ 1A, khu 

Đảo nổi-Đồng Nò và nhất là tập trung khu đô thị sinh thái sinh thái Hòa Xuân và các khu 

tái định cư D, E, F-Nam Cẩm Lệ. 

4. Tăng cường công tác quản lý đô thị, triển khai đề án quản lý đô thị, ban hành quy 

định về cơ chế giám sát cộng đồng của nhân dân trong việc xây dựng các công trình dân 

sinh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đầu tư theo kế hoạch, làm tốt công tác 

chuẩn bị đầu tư các công trình năm 2009. Tiếp tục đầu tư điện chiếu sáng, hệ thống nước 

sạch ở các phường, tăng tỷ lệ dân cư sử dụng nước máy trên 50%. Tập trung giải quyết 

các điểm ngập úng, ô nhiễm môi trường. Tiếp tục kiến nghị thành phố sớm đầu tư một 

số công trình cầu Hoà Xuân, đẩy nhanh tiến độ thi công Quốc lộ 1A, đường Ông Ích 

Đường, kênh thoát nước khu dân cư Phong Bắc và hạ tầng các khu dân cư trên địa bàn 

quận.   

5. Hoàn thành Đề án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tiếp tục thực hiện tốt đề 

án xây dựng “Đà Nẵng thành phố môi trường” của thành phố và đề án bảo vệ môi trường 

của quận, tăng tỷ lệ thu gom chất thải rắn lên 75-80%, vận động hộ dân đăng ký thu gom 

rác thải. Phối hợp xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường. Hoàn thành công tác đánh, 

gắn biển số nhà ở tất cả các tuyến đường đã đặt tên.  

6. Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2008-2009, tiếp tục xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia và trường trọng điểm của quận. Hoàn thành việc xây dựng và 

triển khai đề án phát triển văn hóa đến năm 2020. Tăng cường biện pháp để tạo sự chuyển 

biến rõ nét về chương trình xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị, nhất là đối với 
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cơ quan, địa phương được chọn làm điểm. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về xây dựng gia đình 

văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan văn hóa, trường học văn hóa. Tổ chức tốt các hoạt 

động kỷ niệm 61 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tăng cường biện pháp giảm nghèo, đầu 

tư nguồn lực để xóa hết nhà tạm. Hoàn thành đề án về lao động và việc làm của nhân dân 

vùng dự án khu du lịch sinh thái Hòa Xuân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương 

trình quốc gia về y tế, chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêm chủng mở rộng, sức 

khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Phấn đấu xây dựng các phường Hòa An, Hòa Thọ 

Tây đạt chuẩn quốc gia về y tế. Nâng cao chất lượng nội dung chương trình phát thanh, 

tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ truyền thanh cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 03 

năm thành lập quận.  

7. Nâng cao năng lực hoạt động, hiệu lực và hiệu quả quản lý của cơ quan Nhà nước. 

Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời khiếu nại tố 

cáo. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, 

trợ giúp pháp lý. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.  

8. Tiếp tục xây dựng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, hoàn thành chỉ 

tiêu công tác gọi công dân nhập ngũ đạt 100%. Tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo 

an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

Hội đồng nhân dân quận giao cho Uỷ ban nhân dân quận và các ngành, các địa 

phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất. 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biều 

Hội đồng nhân dân quận tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết này. 

Đề nghị UBMTTQVN và các Hội, đoàn thể của quận tổ chức phát động phong trào 

thi đua, tăng cường phối hợp và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện thắng 

lợi các nhiệm vụ đề ra. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ, khoá I, nhiệm kỳ 2004-

2009, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2008./. 
 

                                                
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Kim Văn 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN CẨM LỆ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 26/2008/NQ-HĐND        Cẩm Lệ, ngày 10 tháng 7 năm 2008 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 
________________________________ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7 
  

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 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban 

hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn 

quyết toán ngân sách địa phương; 

Sau khi nghe Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày  20 tháng 6 năm 2008 của UBND 

quận Cẩm Lệ về việc đề nghị  Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn quyết toán ngân sách 

năm 2007; 

Theo Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo 

luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
  

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận năm 2007 

là 102.247.381.908 đồng (Một trăm lẻ hai tỷ, hai trăm bốn mươi bảy triệu, ba trăm tám 

mươi mốt ngàn, chín trăm lẻ tám đồng). Trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng 

là 100.785.849.833 đồng (Một trăm tỷ, bảy trăm tám mươi lăm triệu, tám trăm bốn mươi 

chín ngàn, tám trăm ba mươi ba đồng). Gồm: 

- Ngân sách quận  : 83.191.889.472 đồng 

- Ngân sách phường  : 17.593.960.361 đồng 

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007 là 92.779.638.288 

đồng (Chín mươi hai tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm ba mươi tám ngàn, hai 

trăm tám mươi tám đồng).Gồm: 

 - Ngân sách quận  : 75.921.402.593 đồng 

 - Ngân sách phường : 16.858.235.695 đồng 
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Điều 3. Kết dư ngân sách địa phương là 8.006.211.545 đồng (Tám tỷ, không trăm 

lẻ sáu triệu, hai trăm mười một ngàn, năm trăm bốn mươi lăm đồng).Gồm: 

 - Ngân sách quận  : 7.270.486.879 đồng 

 - Ngân sách phường: :    735.724.666 đồng 

Thống nhất chuyển số kết dư ngân sách địa phương năm 2007 nói trên vào nguồn 

thu ngân sách năm 2008 theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ, khoá I, nhiệm kỳ 2004-

2009, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2008./. 

 

 

 
 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Kim Văn 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀ VANG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 48/2008/NQ-HĐND         Hoà Vang, ngày 15 tháng 7 năm 2008 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2008 
_____________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG 

KHOÁ IX, 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 HĐND và UBND ngày 03 

tháng 12 năm 2004; 

Sau khi nghe các tờ trình, báo cáo của UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa 

án nhân dân huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến 

thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Tán thành các báo cáo, tờ trình của UBND huyện và các đơn vị liên quan 

trình tại kỳ họp, nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 

1. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008 

Trong 6 tháng đầu năm 2008, huyện Hòa Vang đứng trước nhiều khó khăn, thách 

thức: giá các mặt hàng tiêu dùng và vật liệu xây dựng tăng đột biến, thời tiết rét lạnh kéo 

dài, chuột và rầy nâu phát sinh trên diện rộng, nguy cơ tái phát dịch bệnh cúm gia cầm 

tiếp tục tái diễn. Song với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ lực của 

các cấp, ngành, địa phương kinh tế huyện vẫn giữ tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị 

sản xuất đạt 413 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ; trong đó sản xuất ngành Nông-Lâm-

Thủy sản cơ bản khắc phục được những chuyển biến bất lợi của thời tiết và được mùa ở 

các loại cây trồng, đạt 182,7 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ và đạt 65% KH huyện, 

tổng SL lương thực qui thóc 17.388 tấn, đạt 46,3% KH TP; công nghiệp-xây dựng đạt 

145,9 tỷ đồng, tăng 14,1 % so với cùng kỳ, trong đó, CN - TTCN dân doanh đạt 58,5 tỷ 

đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ; thương mại, dịch vụ đạt 84,7 tỷ đồng, tăng 12,2% so 

với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 22,2 tỷ đồng, bằng 96% 

DTTP, và  80% NQ HĐND huyện; tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 

70,3 tỷ đồng, bằng 66% DT TP, và 57% NQ HĐND huyện; giải quyết việc làm cho 

1.288/2.300 lao động đạt 56% NQ HĐND huyện; xóa 70/190 nhà tạm đạt 36,8% NQ 

HĐND huyện; giảm 458/1.115 hộ nghèo đạt 41% NQ HĐND huyện; tỷ lệ sinh con thứ 
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3+ đạt 14,8%, tăng 0,5% so với cùng kỳ; gọi công công nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu thành 

phố giao; các vướng mắc về giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư từng bước được giải quyết; 

chất lượng dạy học được cải thiện đi vào thực chất, số học sinh bỏ học giảm; các chương 

trình quốc gia về y tế, xoá đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được triển 

khai đồng bộ; hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tổ chức sôi nổi; cải cách hành chính, 

tư pháp đạt nhiều kết quả; quốc phòng an ninh giữ vững ổn định, hoàn thành chỉ tiêu giao 

quân năm 2008. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh nên năng suất, sản lượng một số 

loại cây trồng có giảm; một số ngành sản xuất gặp khó khăn do giá nguyên, nhiên vật 

liệu tăng cao; việc triển khai các chương trình thực hiện đề án: phát triển CNH, HĐH 

Nông nghiệp; CN-TTCN, Thương mại, Dịch vụ còn chậm; chưa phát huy mạnh mẽ vai 

trò HTX, kinh tế trang trại để trở thành động lực phát triển kinh tế; quản lý tài chính, 

ngân sách ở một số xã thực hiện chưa tốt; tình trạng khai thác cát, sạn, đất đồi, đất sét 

vẫn còn xảy ra; ô nhiễm nước thải tại thôn Trung Sơn xã Hòa Liên và ở một số địa phương 

chưa giải quyết dứt điểm; giải tỏa đền bù còn nhiều mắc mứu, bố trí tái định cư một số 

dự án còn chậm; số lượng học sinh bỏ học giảm nhưng một số xã vẫn còn mức cao; chưa 

khắc phục được tình trạng thiếu bác sỹ, cán bộ y tế tại các trạm y tế; tỷ lệ sinh con thứ 3 

vẫn còn cao; cải cách hành chính có nhiều kết quả song tình trạng trễ hẹn giải quyết hồ 

sơ vẫn còn xảy ra; việc triển khai Nghị định 14 của Chính phủ, Thông tư 03 liên bộ Y tế 

và Nội vụ còn nhiều bất cập; số vụ vi phạm pháp luật, cố ý gây thương tích có xu hướng 

gia tăng,…thủ trưởng một số địa phương, đơn vị chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm 

tham mưu, chậm phát hiện và đề xuất giải quyết các vấn đề mới nảy sinh. 

2. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 

-  Sản xuất Nông, Lâm, Thủy sản 

Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo đạt và vượt giá trị sản xuất và sản 

lượng cả năm; xây dựng phương án chống hạn, sâu bệnh hại vụ sản xuất Hè Thu; tăng 

cường QLBVR-PCCCR, tổ chức truy quét các đối tượng xâm hại rừng, hạn chế thấp nhất 

số vụ cháy rừng; triển khai thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về phát triển rừng sản xuất; tiếp tục đề nghị thành phố sớm thu hồi 141 ha đất rừng 

và tổ chức phương án giao đất cho đồng bào dân tộc thôn Phú Túc, Hòa Phú; tăng cường 

công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm; đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình 

vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2008 và chương trình CNH-HĐH nông nghiệp nông 

thôn theo hướng xác định nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc; triển khai công tác phòng chống 

lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức qui hoạch, thực hiện di dời dân cư vùng thiên tai, 

sạt lở tại các xã; rà soát, củng cố hoạt động trang trại, hợp tác xã theo tinh thần Nghị 

quyết 02/NQ-TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. 

- Công nghiệp -TTCN,  Thương mại, Dịch vụ. 

Triển khai chương trình thực hiện Đề án phát triển CN-TTCN, Thương mại, Dịch 

vụ; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án Làng văn hóa du lịch Cẩm Nê; xây dựng 

thương hiệu lúa giống HTX Hòa Tiến 1; tiếp tục sắp xếp ổn định phát triển làng nghề đá 

chẻ Hòa Sơn; chuẩn bị công tác đầu tư xây dựng chợ Miếu Bông, sửa chữa nâng cấp chợ 
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Mới Ba Xã; phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại tổ chức Hội chợ Nông-Công-

Thương làng nghề Hòa Vang; tiếp tục kiểm tra, giám sát thị trường, chống sản xuất kinh 

doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng và nâng giá đột biến các mặt hàng thiết 

yếu phục vụ người tiêu dùng. 

- Tài chính, Tín dụng 

Tăng cường công tác thu ngân sách đảm bảo các chỉ tiêu đều vượt từ 10-15% so với 

kế hoạch thành phố và huyện giao; tập trung chỉ đạo khai thác triệt để các nguồn thu, 

chống thất thu, đảm bảo thu đúng thu đủ đồng thời thực hiện triệt để tiết kiệm chi; chú 

trọng quản lý thu, chi ngân sách xã và các đơn vị thụ hưởng ngân sách; sử dụng nguồn 

tiết kiệm chi 10% để đầu tư phát triển sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội. 

Đẩy mạnh công tác chống nợ đọng thuế và phí bảo vệ môi trường, có biện pháp xử 

lý kiên quyết các trường hợp dây dưa, chay ỳ; thực hiện và cải tiến quy trình giao dịch 

“Một cửa” tại Kho bạc nhà nước, thông báo việc chi trả công trái, trái phiếu chính phủ 

đến hạn cho nhân dân. 

- Qui hoạch, Xây dựng cơ bản 

Hoàn thành nội dung qui hoạch tổng thể phát triển KT-XH, QP-AN huyện Hòa Vang 

đến năm 2020; đôn đốc đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm 

hành chính huyện kết hợp thi công điện chiếu sáng, cây xanh bảo đảm bàn giao và đưa 

vào sử dụng vào cuối năm 2008 đầu năm 2009; hoàn thành công trình xây dựng cơ bản 

trước mùa mưa bảo, riêng các công trình trường học đưa vào sử dụng trước khai giảng 

năm học mới. 

- Tài nguyên Môi trường, Giải tỏa đền bù 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường; hoàn 

thành công tác kiểm kê đất đai của các tổ chức đang sử dụng theo Chỉ thị 31 của Thủ 

tướng Chính phủ trước 31/8/2008; tiếp tục thực hiện việc xử lý cấp giấy Chứng nhận 

QSDĐ theo Chỉ thị 07 của UBND huyện và hoàn thành công tác cấp Giấy CNQSDĐ các 

hộ di dân sạt lở xã Hòa Tiến, Hòa Bắc; lập thủ tục thu hồi đất vùng đệm Khu căn cứ cách 

mạng Huyện ủy; giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại về đất đai; tiếp tục đình chỉ các 

lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường; hoàn thành quy hoạch địa điểm bố trí đất cho 

các cơ sở sản xuất; đề xuất UBND thành phố giải quyết ô nhiễm môi trường do nước thải 

Khu công nghiệp tại thôn Trung Sơn xã Hòa Liên; duy trì thường xuyên các hoạt động 

tuyên truyền ra quân bảo vệ môi trường. 

Phối hợp với các Ban giải toả đền bù, chủ đầu tư tập trung giải phóng mặt bằng các 

dự án: Sân Golf Hòa Ninh; Cáp treo Bà Nà và quần thể khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ; dự 

án Thủy điện Sông Nam, Sông Bắc; Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ,… đề xuất thành phố 

và các ngành chức năng giải quyết dút điểm các vấn đề phát sinh trong công tác giải 

phóng mặt bằng; tăng cường công tác chống xây dựng nhà trái phép tại các khu vực đã 

công bố quy hoạch; xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm lề đường, hành lang an toàn 

đường bộ nhất là đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan; Quốc lộ 1A, 14B. 

- Văn hóa xã hội; khoa học công nghệ 
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Chuẩn bị kế hoạch khai giảng năm học mới; tăng cường công tác thanh tra các hoạt 

động dạy học, đảm bảo kỷ cương, nề nếp trường học, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy 

học, nâng cao chất lượng dạy học; hoàn thành xây dựng 03 trường chuẩn quốc gia. 

Thực hiện các chương trình y tế quốc gia, đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh của 

nhân dân; phòng ngừa dịch bệnh mùa hè; điều tra, thống kê tình hình sử dụng nước sạch; 

tập trung công tác truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo hoàn thành các 

chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Thực hiện tốt các chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm, xóa nhà tạm, chương trình “5 không” “3 có” của thành phố. 

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; hoàn thành dự thảo nội dung 

thuyết trình Khu căn cứ cách mạng Huyện ủy, nhà Gươl đồng bào dân tộc xã Hòa Phú, 

Hòa Bắc; rà soát và đưa vào khai thác các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; trình thành 

phố đề nghị công nhận Di tích lịch sử Khu di tích Phổ Lỗ Sỹ; Triển khai chương trình 

hoạt động khoa học công nghệ và ứng dụng quả lý chất lượng ISO 9001: 2000 theo quyết 

định 6781 của thành phố. 

- Tổ chức chính quyền, thanh tra, tư pháp 

Tập trung làm tốt công tác cán bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo mô 

hình “một cửa”, “một cửa liên thông”, tiếp tục củng cố bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, rà 

soát ban hành lại Quy chế làm việc của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện theo Nghị 

định 14 của Chính phủ, tăng cường kiểm tra, giám sát tác phong, lề lối làm việc của cán 

bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 1866/QĐ-UBND của UBND thành phố, xây 

dựng Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý hành chính, sự nghiệp, mở lớp bồi 

dưỡng kiến thức QLNN cho cán bộ 118 thôn, mở lớp bồi dưỡng kỷ năng giao tiếp cho 

cán bộ một cửa huyện và 11 xã, tiếp tục thực hiện Nghị định 127/2007NĐ-CP về làm 

việc ngày thứ bảy để giải quyết hồ sơ công dân, tổ chức, Nghị định 158/2007/NĐ-CP về 

luân chuyển cán bộ, Quyết định 129/2007/QĐ-TTg về văn hoá văn minh công sở, Chỉ thị 

30/CT-UBND, Quyết định 83/QĐ-UBND của thành phố về trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức. Tuyển chọn và cử đào tạo cán bộ trẻ cho các HTX theo Nghị quyết 

02-NQ/TU của BTV Thành uỷ Đà Nẵng,  

Hoàn thành công tác thanh tra kinh tế - xã hội năm 2008, tập trung chỉ đạo, giải 

quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, không 

để tồn đọng, khiếu kiện vượt cấp, đông người.  

Hoàn thành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2008, tiếp tục thực hiện 

Luật Công chứng và Nghị định 79 của Chính phủ, tăng cường công tác trợ giúp pháp lý 

gắn với công tác hòa giải ở cơ sở, đẩy mạnh công tác Thi hành án, khắc phục có hiệu quả 

tình trạng bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chậm thi hành. 

- Quốc phòng - An ninh 

Giữ vững quốc phòng, an ninh, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ 

huyện đến cơ sở, bảo vệ an toàn các ngày hội, ngày lễ lớn; chuẩn bị các điều kiện cho 
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công tác giao quân 2009, làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và chính sách hậu phương 

quân đội. 

Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu 

quả công tác tuần tra, phòng chống tội phạm theo Quyết định 7343/QĐ-UBND của 

UBND thành phố, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường các 

biện pháp hiệu quả kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông theo Nghị quyết 32/CP của 

Chính phủ, tổ chức ra quân ATGT, tăng cường kiểm tra an ninh trật tự tại địa bàn các xã 

đang triển khai thực hiện dự án lớn như Hoà Ninh, Hoà Bắc, Hoà Phú…, có biện pháp 

quản lý, giáo dục đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng, mại dâm, ma tuý, đối tượng sau 

cai nghiện trên địa bàn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Trên cơ sở các Báo cáo và Tờ trình của UBND đã được HĐND huyện thông qua, 

UBND tiếp tục nghiên cứu tiếp thu ý kiến tham gia của các vị đại biểu HĐND, các Ban 

HĐND tại kỳ họp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 

2008; phối hợp và thống nhất với Thường trực HĐND giải quyết những vấn đề mới nảy 

sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết này và báo cáo lại HĐND tại kỳ 

họp gần nhất; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tăng cường 

kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Đề nghị UBMTTQVN huyện và các hội, đoàn thể tuyên truyền vận động các tầng 

lớp nhân dân phát huy sức mạnh đoàn kết, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009, 

kỳ họp thứ 10 thông qua./.  

 

                                                
 

 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Hiệu 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀ VANG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 49/2008/NQ-HĐND         Hoà Vang, ngày 15 tháng 7 năm 2008 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG 

KHOÁ IX, 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 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng 

dẫn thực hiện Luật, 

Sau khi nghe Báo cáo thuyết minh quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 

2006 của Uỷ ban nhân dân huyện Hoà Vang tại Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 30 

tháng 6 năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các vị đại 

biểu Hội đồng nhân dân, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Hoà Vang năm 2007: 

 I. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2007: 181.780.442.726 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi mốt tỷ bảy trăm tám mươi triệu bốn trăm bốn 

mươi hai ngàn bảy trăm hai mươi sáu đồng y./.), trong đó: 

1. Thu NSNN trên địa bàn   :    55.291.812.526 đồng 

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên :   126.348.630.200 đồng 

3. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên :          140.000.000 đồng 

Tổng nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng: 175.498.353.124 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu ba trăm năm 

mươi ba ngàn một trăm hai mươi bốn đồng y./.), trong đó: 

- Phần NS địa phương được hưởng theo phân cấp:     49.009.722.924 đồng  

- Thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách      : 126.488.630.200 đồng 

Được phân chia theo từng cấp ngân sách như sau: 

- Ngân sách cấp huyện :    139.346.487.206 đồng 

- Ngân sách xã  :      36.151.865.918 đồng 
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 II. Tổng chi ngân sách địa phương là: 165.133.588.329 đồng  

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm tỷ một trăm ba mươi ba triệu năm trăm tám 

mươi tám ngàn ba trăm hai mươi chín đồng y./.) 

Gồm có: 

- Ngân sách cấp huyện:     131.560.589.492 đồng 

(Trong đó: chi chuyển giao giữa các cấp NS: 25.252.201.250 đồng) 

- Ngân sách xã:        33.572.998.837 đồng 

(Trong đó: chi nộp ngân sách cấp trên:        140.000.000 đồng) 

III. Kết dư ngân sách địa phương là: 10.364.764.795 đồng  

(Bằng chữ: Mười tỷ ba trăm sáu mươi tư triệu bảy trăm sáu mươi tư ngàn bảy 

trăm chín mươi lăm đồng y./.). 

Gồm có: 

- Ngân sách cấp huyện:         7.785.897.714 đồng 

- Ngân sách xã:          2.578.867.081 đồng 

Kết dư ngân sách địa phương được chuyển một trăm phần trăm (100%) vào thu ngân 

sách năm 2008 tương ứng theo cấp ngân sách. 

Nghị Quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 

thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 15 tháng 7 năm 2008. 

 

 

 

 

 

 

                                               
 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Hiệu 
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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:5516/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành “Kế hoạch hợp tác liên kết, hỗ trợ giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh 

Quảng Nam” nhằm triển khai thực hiện kết luận 08-KL/TUĐN-TUQN ngày 

01/11/2007 của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam 
____________________________ 

 

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; 

Thực hiện kết luận 08-KL/TUĐN-TUQN ngày 01/11/2007 của Thành ủy Đà Nẵng và 

Tỉnh ủy Quảng Nam về nội dung hợp tác, hỗ trợ giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng 

Nam; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Kế hoạch hợp tác liên kết, hỗ trợ giữa 

thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam” nhằm triển khai thực hiện kết luận 08-KL/TUĐN-

TUQN ngày 01/11/2007 của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam.  

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan thuộc 

UBND thành phố 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 
________________________________________________ 

 

KẾ HOẠCH HỢP TÁC LIÊN KẾT, HỖ TRỢ  

GIỮA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ TỈNH QUẢNG NAM  

nhằm triển khai thực hiện kết luận 08-KL/TUĐN-TUQN  

ngày 1/11/2007 của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam 

(Ban hành kèm theo quyết định số 5516/QĐ-UBND 

 ngày 08 tháng 7 năm 2008 UBND thành phố Đà Nẵng) 
____________________________ 

 

A. NỘI DUNG HỢP TÁC CỤ THỂ THEO KẾT LUẬN 08-KL/TUĐN-TUQN 

I. Về kinh tế  

1. Hai địa phương cùng kiến nghị Trung ương về chủ trương và các chính sách phát 

triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hợp tác xây dựng thành phố Đà Nẵng và 

tỉnh Quảng Nam thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước và khu vực. 

1.1. Hai địa phương cùng kiến nghị Trung ương phát triển vùng kinh tế trọng điểm 

miền Trung  

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng 

Nam phối hợp với Văn phòng UBND 2 địa phương tham mưu cho UBND thành phố Đà 

Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam  có văn bản cùng kiến nghị Trung ương đầu tư các công 

trình hạ tầng vùng như: xây dựng đường Quốc lộ 1A, 14B, đường ven biển, Cảng Tiên 

Sa, đường Đà Nẵng - Hội An; sớm khởi công xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Dung 

Quất, đường sắt 2 chiều Đà Nẵng - Dung Quất; Làng Đại học Đà Nẵng… Đặc biệt phối 

hợp đề xuất Trung ương vận động, xây dựng tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây nối 

Đà Nẵng - Quảng Nam (đường 14D) - Cửa khẩu Đăk Ôk - Cao nguyên Bôlôven - Sekông 

- Pắcsế - Băng kok.  

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng dự thảo công văn kiến 

nghị để UBND hai địa phương ký . 

Thời gian thực hiện: quý III/2008, đồng thời thường xuyên đề xuất tại các cuộc họp 

với Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

1.2. Hợp tác xây dựng Đà Nẵng và Quảng Nam thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn 

của cả nước và khu vực. Trước mắt, từ nay đến năm 2010, xây dựng chung chương trình 

quảng bá du lịch; đẩy mạnh kết nối các chương trình lễ hội du lịch, lễ hội văn hóa của 

hai địa phương.  
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Trên cơ sở Biên bản hợp tác giữa 3 Sở Du lịch của 03 địa phương Huế - Đà Nẵng 

và Quảng Nam đã ký ngày 18/12/2006; năm 2007 đã phối hợp tổ chức thành công các 

hoạt động giới thiệu về tiềm năng du lịch của 03 địa phương, xúc tiến du lịch qua tuyến 

Hành lang Kinh tế Đông Tây ngày 24/08/2007 và phối hợp khảo sát,  xây dựng một số 

chương trình du lịch chung như: Chương trình Hành lang Kinh tế Đông - Tây; khảo sát 

xây dựng các tour tuyến du lịch, 03 địa phương một điểm đến; Con đường Di sản miền 

Trung…, hai Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thống 

nhất phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh hợp tác, 

thực hiện một số hoạt động sau:  

- Thống nhất tên gọi “BA ĐỊA PHƯƠNG - MỘT ĐIỂM ĐẾN” để cùng quảng bá, 

giới thiệu. Xây dựng các ấn phẩm (Bản đồ du lịch, tập gấp, phim, sách hướng dẫn du 

lịch) mang nét đặc trưng và thể hiện sự gắn kết chuỗi du lịch của 03 địa phương. Tiếp tục 

phối hợp tham gia các roadshow du lịch trên các thị trường Nhật, Trung Quốc, Nga, Mỹ; 

tham gia tổ chức hội chợ, triển lãm và các sự kiện, lễ hội quảng bá du lịch của 03 địa 

phương. 

- Liên kết phát triển sản phẩm du lịch chung (Con đường di sản Miền Trung), sản 

phẩm du lịch đặc thù (Du lịch Biển, Du lịch văn hoá lịch sử, các di sản văn hoá thế giới...) 

trong mối quan hệ mở, tương hỗ cùng phát triển. 

- Phối hợp xây dựng các tour chuyên đề về văn hóa nghệ thuật, làng nghề, lễ hội 

v.v.., các tours du lịch nghỉ dưỡng trong ngày, dài ngày tại 3 địa phương. Triển khai tour 

du lịch biển đảo với các tuyến kết nối Sông Hương - cửa Thuận An; sông Hàn -  Cù Lao 

Chàm - sông Thu Bồn 

- Hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch trong và ngoài nước 

như: Phối hợp tổ chức lễ hội và cử đoàn tham gia các hoạt động tại lễ hội theo khả năng 

của từng địa phương; hỗ trợ thành lập và xúc tiến hoạt động của các văn phòng xúc tiến 

du lịch của Đà Nẵng, Hội An và Huế tại 3 địa phương; tăng cường quảng cáo các tour, 

tuyến trong các khu du lịch, phòng nghỉ khách sạn; điểm du lịch trên địa bàn. Cùng 

khuyến mãi hoạt động lữ hành, khách sạn, vận chuyển… nhân dịp tổ chức các lễ hội, sự 

kiện lớn diễn ra tại 03 địa phương. Giúp nhau quảng bá bằng các hình thức thông qua các 

diễn đàn thông tin du lịch: Hội thảo, Hội chợ, các Famtrip, các sự kiện du lịch trong nước 

và quốc tế. 

- Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhân lực ngành du lịch. 

Giao Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch 

tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan lên kế hoạch cụ thể về thời gian triển khai thực 

hiện các nội dung hợp tác.  

2. Thống nhất chủ trương Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Nhật Bản giúp 

Quảng Nam thực hiện quan hệ, giao dịch và hợp tác quốc tế  
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Sở Ngoại vụ, Văn phòng đại diện của thành phố Đà Nẵng tại Nhật Bản thường xuyên 

cung cấp thông tin hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong việc hợp tác quốc tế và thu hút nguồn 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vận động tài trợ NGO... 

Giao Sở Ngoại vụ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hợp tác cụ 

thể để triển khai thực hiện. 

3. Phối hợp trong lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả 

cơ sở hạ tầng giữa 2 địa phương; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến 

đường dọc giữa 2 địa phương; phối hợp triển khai đầu tư nâng cấp tuyến đường Đà 

Nẵng - Đông Giang - Tây Giang . 

3.1. Phối hợp trong lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu 

quả cơ sở hạ tầng giữa 2 địa phương 

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam phối hợp trong 

công tác nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng và các khu đô thị 

- nông thôn thuộc tỉnh Quảng Nam có vị trí kế cận thành phố Đà Nẵng bảo đảm sự hài 

hoà trong phát triển không gian đô thị, các phân khu chức năng và quy hoạch sử dụng 

đất, kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các vấn đề về bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên 

để cùng phát triển bền vững, cụ thể: 

- Phối hợp trong việc phát huy các cơ sở hạ tầng khu vực như: khu công nghiệp, 

cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ, các tuyến đường cao tốc, trường học, bệnh viện, 

cơ sở hạ tầng về cấp nước thủy lợi, nước sinh hoạt, tiêu thoát nước, các công trình trạm 

điện… 

- Phối hợp trong công tác lập và quản lý quy hoạch, thiết kế đối với các dự án có 

ảnh hưởng chung như: hệ thống thoát nước và quy hoạch chiều cao tại khu vực giáp ranh, 

các hệ thống giao thông liên vùng (đường du lịch ven biển, đường Trần Đại Nghĩa nối 

Hội An, tuyến Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, các tuyến ĐT 604, 605 nối Hoà Vang 

qua các huyện Đại Lộc, Đông Giang, Điện Bàn, dự án Nạo vét, khơi thông sông Cổ 

Cò…). Trước mắt, phối hợp xây dựng quy hoạch sông Cổ Cò, thống nhất về độ rộng, độ 

sâu của dòng sông và triển khai nạo vét, xây dựng các công trình cầu, kè và bến sông 

thông qua đóng góp của các doanh nghiệp đang triển khai dự án đầu tư trên địa bàn, có 

nhu cầu về cát sông để san lấp, nâng cao trình của dự án như: Công ty FPT, Sân Golf 

Hòa Hải của Tập đoàn Vinacapital, Sân Golf của Tập đoàn Indochina Capital (Quảng 

Nam)…   

- Phối hợp thu hút đầu tư, khai thác các khu vực đang phát triển mạnh thuộc chuỗi 

đô thị và dải ven biển Đà Nẵng - Điện Nam - Điện Ngọc - Hội An. Đấu nối hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật và chia sẻ các dịch vụ đô thị như: đấu nối đường ống cấp nước sạch cho 

nhân dân khu vực giáp ranh từ nguồn nước thủy cục hiện có của Đà Nẵng. Thực tế đến 

2010, thành phố Đà Nẵng có lượng nước dư khoảng 40-50 ngàn m3/ngày, đêm có thể 

cung cấp cho khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và khu vực đang phát triển du lịch 
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ven biển Điện Ngọc - Hội An qua đường ống ф400mm trên đường Lê Văn Hiến và đường 

ống ф200mm trên đường Sơn Trà - Điện Ngọc. 

- Phối hợp trong công tác cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, trao đổi, học tập 

kinh nghiệm lập và quản lý các dự án quy hoạch xây dựng. Tạo điều kiện cho các Hội 

Quy hoạch, Xây dựng, Hội Kiến trúc sư thường xuyên giao lưu nghề nghiệp trong các 

hoạt động hội nghị, hội thảo, báo cáo đồ án trọng điểm, giới thiệu các mô hình tiêu biểu 

về phát triển đô thị… 

Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, huyện Hoà Vang, 

quận Ngũ Hành Sơn, huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và các đơn vị liên quan lên kế 

hoạch cụ thể về thời gian thực hiện các nội dung hợp tác.  

3.2. Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường dọc giữa 2 địa 

phương. Phối hợp triển khai đầu tư nâng cấp tuyến đường Đà Nẵng - Đông Giang - Tây 

Giang 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam lập dự án đầu tư đường Đà Nẵng - Hội 

An (Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa) đoạn thuộc tỉnh Quảng Nam và tham mưu cho UBND 

tỉnh Quảng Nam trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho đầu tư mở rộng đồng bộ về hạ tầng kỹ 

thuật với đoạn thuộc thành phố Đà Nẵng. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 địa phương thống nhất có văn bản trình UBND tỉnh 

Quảng Nam và UBND thành phố Đà Nẵng cùng đề nghị Trung ương đưa tuyến đường 

Đông Giang - Tây Giang thành đường quốc lộ để có kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa1. 

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Quảng Nam hoàn thành dự án đầu tư đường Đà Nẵng - Hội An (Lê Văn Hiến - Trần Đại 

Nghĩa, đoạn thuộc tỉnh Quảng Nam); dự thảo công văn kiến nghị.  

Thời gian thực hiện: quý III/2008, đồng thời thường xuyên đề xuất tại các cuộc họp 

với Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3.3. Chọn một trong các tuyến đường đẹp nối giữa hai địa phương đặt tên “đường 

Quảng Nam - Đà Nẵng”  

Đề nghị chọn tuyến đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc - Hội An đặt tên đường 

Quảng Nam - Đà Nẵng. 

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên 

quan chuẩn bị các thủ tục để trình HĐND thành phố ra Nghị quyết.  

Thời gian thực hiện: Trình tại kỳ họp HĐND tháng 12/2008. 

                                                 
1 Đến nay, Sở Giao thông - Vận tải thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam, 

UBND huyện Đông Giang khảo sát tuyến Đà Nẵng - Đông Giang - Tây Giang và thống nhất đề xuất đầu tư nâng cấp 

tuyến ĐT604 nối thị trấn Prao - Tp. Đà Nẵng. Ngoài ra, tuyến ĐT604 qua xã Ba - xã Tư (Đông Giang) xuống ĐT601 

tại xã Hoà Bắc (Hoà Vang) và tuyến Đà Nẵng - Nam Đông (qua đèo Mũi Trâu) chưa được đầu tư xây dựng, đề nghị 

bổ sung vào quy hoạch giao thông vận tải của khu vực Đông Giang - Hoà Vang, tạo điều kiện phát triển kinh tế ra 

hướng Bắc. 
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4. Phối hợp kiểm soát nghiêm ngặt về môi trường ở các vùng giáp ranh. Thường xuyên 

phối hợp quan trắc, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án hoạt động kinh tế - xã 

hội dọc sông Thu Bồn, sông Vu Gia, sông Yên, sông Vĩnh Điện, sông Cổ Cò  

Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi 

trường tỉnh Quảng Nam tổ chức nhóm công tác chung cùng tiến hành khảo sát quan trắc, 

đánh giá tác động và đề xuất phương án bảo vệ môi trường khu vực các sông Thu Bồn, 

sông Vu Gia, sông Vĩnh Điện, sông Cổ Cò2… Đặc biệt cần quan tâm đến các dự án, công 

trình của các khu công nghiệp, nhà máy đặt trên đầu nguồn của các dòng sông: Sông 

Tranh, sông Thu Bồn, sông Vu Gia…khi đi vào hoạt động làm thay đổi dòng chảy, ô 

nhiễm môi trường nguồn nước của nhà máy nước Đà Nẵng.  

Giao Sở Tài nguyên - Môi trường tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường 

tỉnh Quảng Nam, huyện Hoà Vang, quận Ngũ Hành Sơn, huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng 

Nam) và các đơn vị liên quan lên kế hoạch cụ thể về thời gian thực hiện các nội dung 

hợp tác.  

5. Phối hợp quản lý và có kế hoạch sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên của hai địa 

phương, nhất là quản lý tốt việc khai thác cát, sạn trên sông và không xuất khẩu cát sông; 

phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc lưu thông, tiêu thụ gia súc, gia cầm và các sản phẩm 

gia súc, gia cầm khi có dịch bệnh xảy ra. 

5.1. Phối hợp quản lý và có kế hoạch sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên của hai địa 

phương, nhất là quản lý tốt việc khai thác cát, sạn trên sông và không xuất khẩu cát sông: 

Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Công thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với các sở, 

ngành có liên quan của tỉnh Quảng Nam tổ chức thực hiện. Trước mắt trong năm 2008, 

Sở Tài nguyên - Môi trường có báo cáo đánh giá nguồn tài nguyên và kế hoạch quản lý 

trình UBND thành phố. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra khai thác cát sạn, lâm sản 

trái phép, giải quyết vấn đề địa giới rừng, khu vực giáp ranh giữ huyện Đại Lộc, Đông 

Giang với huyện Hòa Vang. 

Giao Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Công thương phối hợp với Sở Tài nguyên 

- Môi trường và Sở Công thương tỉnh Quảng Nam, huyện Hoà Vang, huyện Điện Bàn 

(tỉnh Quảng Nam) và các đơn vị liên quan lên kế hoạch cụ thể về thời gian thực hiện các 

nội dung hợp tác. 

5.2. Phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc lưu thông, tiêu thụ gia súc, gia cầm và các 

sản phẩm gia súc, gia cầm khi có dịch bệnh xảy ra 

Ngoài các hướng dẫn của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Quảng Nam cần phối hợp hỗ trợ thêm trong các công tác sau: 

- Thông báo các chủ trương, biện pháp điều hành công tác phòng chống dịch của 

mỗi địa phương; thông tin kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra và cung cấp địa chỉ, số điện 
                                                 
2 Đến nay, Sở Tài nguyên - Môi trường Tp. Đà Nẵng đã lập kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá và dự báo môi trường, 

xây dựng đề án quản lý tổng hợp môi trường lưu vực sông Vu Gia - sông Yên.  
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thoại thường trực các cơ quan phòng, chống dịch để liên lạc, phối hợp giải quyết các vấn 

đề phát sinh. 

- Thành phố Đà Nẵng duy trì Trạm kiểm dịch Kim Liên, tỉnh Quảng Nam duy trì 

Trạm kiểm dịch Dốc Sỏi để thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận 

chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm từ các tỉnh phía Bắc vào và phía 

Nam ra. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm duy trì Trạm kiểm dịch Hòa 

Phước và lập thêm một số chốt kiểm dịch tạm thời trên các tuyến lưu thông giữa thành 

phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. 

- Phối hợp xử lý các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, 

gia cầm trái phép: khi phát hiện, lực lượng phòng chống dịch Đà Nẵng được quyền bắt giữ, 

tịch thu và xử lý ngay kể cả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để tránh tình trạng phương tiện 

vi phạm cố tình trốn thoát vào Quảng Nam và ngược lại. Trường hợp không thực hiện truy 

bắt được thì thông báo ngay cho nhau để kịp thời xử lý. 

- Phối hợp hỗ trợ khắc phục hậu quả sau dịch bệnh: Khi tỉnh Quảng Nam có dịch 

bệnh xảy ra, tuỳ mức độ thiệt hại, thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu 

quả sau dịch. 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, quận Liên Chiểu, huyện Hoà Vang, 

huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và các đơn vị liên quan lên kế hoạch cụ thể về thời 

gian thực hiện các nội dung hợp tác. 

II. Về văn hoá - xã hội 

1. Về văn hóa 

Hai địa phương tạo điều kiện để đội ngũ làm công tác văn hóa văn nghệ, văn học 

nghệ thuật sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật, những công trình văn hóa 

ngang tầm với truyền thống văn hóa Đất Quảng, truyền thống đấu tranh cách mạng và 

xây dựng trên quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng. 

Giao Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch 

tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan đề xuất nội dung hợp tác và kế hoạch thực hiện 

cụ thể.  

2. Về giáo dục - đào tạo  

2.1. Hai địa phương chủ động quy hoạch mở rộng Dự án xây dựng Làng Đại học 

Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc và cùng nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng 

để chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án, từng bước hình thành trung tâm giáo dục - 

đào tạo lớn ngang tầm quốc tế của cả nước và khu vực.   

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng 

Nam phối hợp với Đại học Đà Nẵng triển khai thực hiện.  
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Trước mắt trong năm 2008, phối hợp với Đại học Đà Nẵng cùng tổ chức làm việc 

với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giáo dục - Đào tạo chuẩn bị các điều kiện thúc đẩy 

triển khai dự án. Cùng kiến nghị Chính phủ xin phép cho đầu tư thành lập một trường 

Đại học quốc tế liên kết với các trường Đại học danh tiếng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 

đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Thời gian thực hiện: Quý III/2008. 

2.2. Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ đầu tư xây dựng trường THPT chất lượng cao tại 

thành phố Tam Kỳ 

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Nam lập dự án trình 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, trên cơ sở đó Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Giáo dục 

- Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp tham mưu UBND thành phố phê duyệt mức hỗ 

trợ hàng năm và theo dõi, tổ chức thực hiện.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đề xuất vay các tổ chức tín dụng, ngân sách 

tỉnh trả lãi để khởi công xây dựng ngay khi hoàn chỉnh phê duyệt dự án. 

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Thời gian thực hiện: - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam hoàn thành dự án 

trình UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt trong quý III/2008.  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp 

trình UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt mức hỗ trợ trong quý IV/2008. 

2.3. Tiếp tục duy trì chính sách tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

đối với học sinh Quảng Nam (20 học sinh/các môn thi tuyển/năm) và có chính sách hỗ 

trợ ngang bằng như học sinh Đà Nẵng. 

Tiếp tục tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT Phan Thành Tài đối với học sinh lớp 

9 ở 2 thôn Hà Đông và Bích Bắc thuộc xã Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam. 

Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, huyện Hòa Vang, huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) 

và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. 

Thời gian thực hiện: Tuyển sinh hàng năm. 

3. Hỗ trợ từ ngân sách 

Từ năm 2008 đến 2020, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tỉnh Quảng Nam mỗi năm 15 tỷ 

đồng; trong đó dành phần thích đáng để xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, hộ 

nghèo và hỗ trợ để đầu tư về giáo dục - đào tạo vùng khó khăn theo các chương trình, 

dự án do UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất” 

Trước mắt trong năm 2008, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 

9956/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
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hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008; trong đó 

chi hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 12,5 tỷ đồng, gồm chi hỗ trợ ngân sách 10 tỷ đồng cho nhà ở 

và dạy nghề và chi 2,5 tỷ đồng vốn XDCB cho 02 công trình: 

- Hỗ trợ xây dựng Trường dân tộc Nội trú ChaVal:  1,5 tỷ đồng 

- Hỗ trợ xây dựng Trường dân tộc Nội trú Nướk Oa: 1,0 tỷ đồng 

Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng tiếp tục xem xét, bổ sung vào kế hoạch vốn xây dựng 

cơ bản 6 tháng cuối năm 2008 là 3,5 tỷ đồng, gồm: công trình xây dựng nhà ở cho học 

sinh trường THPT Tây Giang 2,5 tỷ đồng và 01 tỷ đồng công trình Trường dân tộc nội 

trú Nước Oa.  

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND và HĐND thành 

phố. 

Thời gian thực hiện: Trình tại kỳ họp HĐND tháng 7/2008. 

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam tiếp tục hoàn chỉnh danh mục dự 

án tổng thể các công trình đề nghị hỗ trợ đến năm 2020 và phân kỳ đầu tư, thực hiện cụ 

thể từng năm trình UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt để Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Đà Nẵng trình UBND và HĐND thành phố Đà Nẵng đưa vào kế hoạch vốn xây dựng 

cơ bản hàng năm. Thời gian thực hiện: Quý III/2008. 

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các sở, ban, ngành, quận, huyện căn cứ kết luận 08-KL/TUĐN-TUQN và các nội 

dung nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện, báo cáo và đề xuất công việc tiếp theo 

đến Văn phòng UBND và Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực) định kỳ vào 

tháng 6 và tháng 12 hàng năm./. 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
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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:5840/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 21 tháng 7 năm 2008 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,  

đơn vị và tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tham mưu trong chỉ đạo,  

điều hành công tác cải cách hành chính 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 Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc giải thể Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc Ban Chỉ 

đạo Cải cách hành chính 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 trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tham mưu trong chỉ đạo, điều hành 

công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, 

xã 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 

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân 

làm nhiệm vụ tham mưu trong chỉ đạo, điều hành công tác 

cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  5840/QĐ-UBND 

ngày 21  tháng 7 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
______________________________ 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với: 

1. Người đứng đầu các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Nhà nước các cấp 

thuộc thành phố Đà Nẵng.  

2. Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ tham mưu giúp cho người đứng đầu cơ 

quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Nhà nước các cấp thuộc thành phố Đà Nẵng trong 

việc chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. 

Điều 2. Mục đích, yêu cầu 

1. Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, 

đơn vị, địa phương (sau đây gọi chung là cơ quan), trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 

được giao nhiệm vụ thường trực, tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong chỉ đạo, điều hành 

công tác cải cách hành chính.  

2. Xác định nhiệm vụ đối với tổ chức, cá nhân trong việc tham mưu, giúp người 

đứng đầu chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của từng cơ quan trên địa bàn 

thành phố. 

3. Quy định là cơ sở để kiểm tra, xem xét, đánh giá trách nhiệm của tổ chức, cá 

nhân, tình hình, kết quả, hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính của từng cơ 

quan. 

4. Nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính gắn 

liền với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành 

chính nhằm xây dựng cơ quan vững mạnh, chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính 

trị được giao. 

Điều 3. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan 
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1. Người đứng đầu cơ quan là người trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính 

của cơ quan, chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên về kết quả chỉ đạo, điều hành công 

tác cải cách hành chính tại cơ quan mình. 

2. Người đứng đầu cơ quan bố trí cá nhân hoặc tổ chức giúp việc, có nhiệm vụ 

thường trực, tham mưu, giúp người đứng đầu chỉ đạo, điều hành thực hiện toàn bộ nội 

dung, nhiệm vụ về cải cách hành chính.  

3. Người đứng đầu cơ quan chủ động tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về 

cải cách hành chính, chỉ đạo nghiên cứu, cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, tăng cường ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội trong đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức. 
 

Chương II 

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM TRONG TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
 

Điều 4. Nội dung công tác cải cách hành chính 

Công tác cải cách hành chính (trong phạm vi từng cơ quan) bao gồm các nội dung 

chủ yếu sau: 

1. Cải cách thể chế 

Bao gồm các hoạt động nhằm tham gia hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác ban hành văn bản; thực hiện cải cách thủ 

tục hành chính, trọng tâm là tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; 

giáo dục và giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các quy định của 

pháp luật. 

2. Cải cách tổ chức bộ máy 

Thực hiện các chủ trương, giải pháp do cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo nhằm củng 

cố, tổ chức lại bộ máy từng cơ quan theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, đảm 

bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Chấp hành và thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan 

đến chủ trương phân cấp quản lý nhà nước. 

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 

Tiến hành đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai 

đoạn phát triển, hội nhập; có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ cao.  

4. Cải cách tài chính công 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế tài chính theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-

CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định số 
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43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 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 của Chính phủ và các quy định liên quan. 

5. Hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước thông qua việc ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác quản lý, điều hành, xử lý công việc và xây dựng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.  

Điều 5. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong chỉ đạo triển khai, 

thực hiện công tác cải cách hành chính 

1. Trách nhiệm chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính: 

a) Người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo công tác rà soát văn bản theo 

định kỳ: rà soát các văn bản, quy định cấp trên ban hành, của cấp mình và cấp dưới trực 

tiếp ban hành đang được áp dụng để giải quyết các loại hồ sơ hành chính của tổ chức, cá 

nhân; đặc biệt chú ý các quy định về thủ tục hành chính, các quy định về quy trình giải 

quyết hồ sơ. Trường hợp phát hiện các quy định không còn phù hợp với thực tế, không 

cần thiết hoặc mâu thuẫn với quy định của các văn bản pháp luật khác thì chủ động điều 

chỉnh (nếu thuộc thẩm quyền) hoặc đề xuất cơ quan cấp trên, cơ quan có thẩm quyền điều 

chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.  

b) Người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động cải cách thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đúng yêu cầu và quy định của 

UBND thành phố.  

b.1) Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định về công khai hoạt động công vụ; kịp 

thời sửa đổi, bổ sung và niêm yết công khai các quy định của pháp luật mới ban hành có 

liên quan đến hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, niêm yết công khai nội 

dung các chủ trương, chính sách có liên quan đến quyền lợi của công dân. 

b.2) Chủ động nghiên cứu thực hiện đơn giản hóa thủ tục, quy trình giải quyết hồ 

sơ hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. 

b.3) Ban hành quy chế kiểm tra và thực hiện kiểm tra công việc của Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả; kiểm tra công việc của công chức, viên chức trực tiếp hoặc gián tiếp 

tham gia giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, kể cả về hành vi, thái độ của công chức, 

viên chức trong tiếp xúc với nhân dân; áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn; 

kịp thời chấn chỉnh và nghiêm túc xử lý các hành vi gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu 

nhân dân; các hành vi làm sai quy định của Nhà nước như đặt thêm thủ tục ngoài quy 

định, kéo dài thời gian giải quyết, lạm thu phí, lệ phí …  

b.4) Tổ chức công tác tiếp dân đúng theo quy định của pháp luật, thực hiện tiếp dân 

định kỳ theo quy định của UBND thành phố. 

2. Trách nhiệm chỉ đạo công tác tổ chức, bộ máy 

a) Trong phạm vi quyền hạn được giao, người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm 

thực hiện (hoặc đề xuất cơ quan chức năng có thẩm quyền) sắp xếp, củng cố tổ chức bộ 

máy cơ quan và đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; kết hợp việc tổ 
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chức lại cơ cấu bộ máy với việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, không để 

chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, trình độ 

chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức nhằm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và 

tiết kiệm; 

b) Xây dựng quy chế làm việc của cơ quan, của từng bộ phận trực thuộc, quy chế 

phối hợp nội bộ và phối hợp giữa các cơ quan hành chính các cấp; tăng cường năng lực 

và trách nhiệm của cơ quan trong giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm 

quyền.; 

c) Trong phạm vi thẩm quyền, thực hiện chủ trương phân cấp quản lý nhà nước theo 

quy định của Chính phủ và kế hoạch, định hướng của UBND thành phố.  

3. Trách nhiệm chỉ đạo công tác cán bộ  

a) Trong phạm vi quyền hạn được giao và căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan 

có thẩm quyền, người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu 

quả các nội dung của công tác cán bộ và chính sách cán bộ như: tuyển dụng, sử dụng, 

đánh giá, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng…theo đúng quy định của pháp luật về công tác 

cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chuyên nghiệp, 

bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu phục vụ tổ chức, cá nhân; 

b) Giáo dục cán bộ, công chức về tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tâm, tận tụy với 

công việc, kết hợp với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện 

nghiêm “Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND thành phố Đà Nẵng, quận, huyện” ban hành theo Quyết định số 83/2006/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 9 năm 2006 của UBND thành phố và thường xuyên chỉ đạo quán 

triệt việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ban Thường vụ 

Thành ủy “về việc tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống; kiên quyết chống 

các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, 

hách dịch đối với nhân dân của cán bộ, công chức các cấp”.  

4. Trách nhiệm chỉ đạo thực hiện cải cách tài chính công 

a) Đối với các cơ quan đã triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP hoặc 

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm: 

a.1) Chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật; thực hiện tốt Quy 

chế dân chủ ở cơ sở trong việc điều hành các hoạt động liên quan đến cơ chế khoán tài 

chính; 

a.2) Chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao thu nhập cho cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

a.3) Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ liên 

quan đến việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính cho phù hợp với hoạt động của đơn vị và 

thực tế; có biện pháp nâng cao hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tài chính mới.  

b) Đối với các cơ quan còn lại, người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm: 
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b.1) Chủ động sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế và chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

để đăng ký thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP hoặc Nghị 

định số 43/2006/NĐ-CP; 

b.2) Chủ động nghiên cứu xây dựng Đề án trình UBND thành phố phê duyệt và tổ 

chức thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều này. 

5. Trách nhiệm chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 trong quản lý, điều hành tại 

cơ quan 

a) Chủ động chỉ đạo triển khai, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý, điều hành, tiến đến kết nối vào hệ thống mạng tin học diện rộng của UBND thành 

phố; đề xuất xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

9001:2000 vào hoạt động của cơ quan; 

b) Chỉ đạo, tổ chức sử dụng tốt các phần mềm dùng chung trong công tác quản lý 

điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động trao đổi, phối 

hợp, thông tin báo cáo trong nội bộ cơ quan và giữa các cơ quan với nhau, giảm thiểu 

giấy tờ hành chính, giảm hội họp một cách thiết thực; 

c) Từng bước thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ 

tục hành chính như: tiếp nhận hồ sơ qua mạng, công khai thủ tục hành chính, biểu mẫu 

trên website chuyên ngành, đối thoại trực tuyến với tổ chức, công dân… 

Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ tham mưu triển 

khai, thực hiện công tác cải cách hành chính 

Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ tham mưu triển khai, thực hiện công tác cải 

cách hành chính có trách nhiệm tham mưu người đứng đầu cơ quan chỉ đạo các công việc 

được quy định tại các Điều 5; giúp lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, 

công việc được quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10, 11 Quy định này. Tham mưu lãnh đạo 

cơ quan áp dụng các biện pháp, hình thức giáo dục nâng cao ý thức của cán bộ, công 

chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính, đối với mối quan hệ với tổ chức, 

công dân; quán triệt và thực hiện quy tắc ứng xử được quy định tại “Quy tắc ứng xử của 

cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương” ban hành 

kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ. 

 

Chương III 

ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Điều 7. Xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính 

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của thành phố hoặc 

của cơ quan cấp trên, ngay từ đầu quý I hàng năm, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo xây dựng kế 

hoạch công tác cải cách hành chính hàng năm, hàng quý, hàng tháng của cơ quan mình. 

Kế hoạch cần nêu đủ các nội dung của công tác cải cách hành chính, nêu rõ từng công 
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việc, thời gian triển khai thực hiện, thời gian hoàn thành, người chịu trách nhiệm chủ trì, 

người có trách nhiệm phối hợp, phân công theo dõi, giám sát kiểm tra công việc.  

Điều 8. Triển khai kế hoạch, công tác cải cách hành chính  

1. Đối với chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính hàng năm của cơ 

quan thì triển khai tại cuộc họp triển khai công tác đầu năm. 

2. Đối với các chủ trương, nhiệm vụ, công tác về cải cách hành chính do đơn vị cấp 

trên triển khai thì các cơ quan xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện đúng 

thời gian, nội dung nhiệm vụ theo quy định, đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Kế hoạch triển khai cần xây dựng cụ thể, có giải pháp thực hiện công việc, giao 

nhiệm vụ cụ thể cho tập thể, cá nhân liên quan; quy định thời gian hoàn thành; dự kiến 

công tác kiểm tra, giám sát; quy định chế độ khen thưởng, kỷ luật (nếu có). Kế hoạch 

thực hiện được thủ trưởng cơ quan phê duyệt trước khi triển khai.  

b) Tùy theo tính chất, quy mô của nhiệm vụ để chọn hình thức triển khai phù hợp, 

có thể triển khai bằng văn bản hoặc bằng hình thức tổ chức họp do người đứng đầu cơ 

quan chủ trì, thành phần tham gia cuộc họp là những người có trách nhiệm chính trong 

công tác cải cách hành chính nhằm tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện, dự kiến 

phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính 

Căn cứ kế hoạch, tính chất và nội dung công việc, các yêu cầu về thời gian hoàn 

thành, người đứng đầu cơ quan giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân trực tiếp 

thực hiện, bảo đảm các yêu cầu sau: 

1. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong tổ chức thực hiện 

kế hoạch. 

2. Phân công trách nhiệm chính, trách nhiệm phối hợp rõ ràng, cụ thể. 

3. Thực hiện đúng và đủ nội dung yêu cầu, có chất lượng, đảm bảo thời gian quy 

định. 

4. Phân công người giám sát tiến độ thực hiện, đôn đốc công việc, kiểm tra đánh giá 

chất lượng công việc, tham mưu xử lý vướng mắc khi cần thiết. 

5. Phân công người theo dõi, tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện. 

Điều 10. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính 

1. Việc giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính được 

thực hiện thường xuyên theo hình thức định kỳ hoặc đột xuất. Đối với việc kiểm tra công 

tác cải cách hành chính theo định kỳ cần xây dựng kế hoạch, quy định nội dung kiểm tra, 

đối tượng được kiểm tra, thời gian kiểm tra, phân công người trực tiếp kiểm tra, xử lý kết 

quả kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình thực hiện công việc sau kiểm tra. 

2. Đối với công việc có tính chất thường xuyên, tập trung kiểm tra chất lượng, hiệu 

quả công việc; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và của cơ quan cấp 
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trên; kiểm tra việc thực hiện mối quan hệ phối hợp trong giải quyết công việc; kiểm tra 

ý thức và thái độ của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính. 

3. Lãnh đạo cơ quan xử lý nghiêm các kết quả kiểm tra; thực hiện khen thưởng đối 

với các cá nhân, tập thể có thành tích và xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định 

của pháp luật đối với các hành vi sai phạm trong công tác cải cách hành chính.   

4. Định kỳ hàng năm 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 cơ quan theo Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của UBND 

thành phố.  

Điều 11. Thông tin, báo cáo 

Công tác tổng hợp, báo cáo đột xuất hoặc định kỳ về cải cách hành chính bảo đảm 

các yêu cầu sau: 

1. Nội dung báo cáo: 

a) Đối với báo cáo chung (định kỳ) về công tác cải cách hành chính, bao gồm 05 

(năm) nội dung: 

- Cải cách thể chế, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính: kết quả rà soát văn bản, 

tình hình ban hành văn bản, tình hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông, công tác tiếp công dân…; 

- Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; 

- Công tác cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ; 

- Tài chính công: tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế 

và kinh phí quản lý hành chính …; 

- Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, trong cải cách thủ 

tục hành chính; việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN 9001:2000.  

b) Đối với báo cáo chuyên đề, xây dựng nội dung báo cáo theo chủ đề hoặc theo các 

tiêu chí, đề cương được hướng dẫn. 

2. Chất lượng báo cáo:  

Yêu cầu phải đạt được các tiêu chí: 

a) Rõ ràng, ngắn gọn, cụ thể, chính xác về nội dung và số liệu; 

b) Có nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện, nguyên nhân của các ưu khuyết điểm, 

giải pháp khắc phục; 

c) Nội dung kiến nghị (nếu có). 

3. Đối với những báo cáo không đạt được các tiêu chí theo quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều này, cơ quan lập báo cáo phải thực hiện báo cáo lại theo yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền yêu cầu báo cáo. 
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4. Tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ công tác cải cách hành chính tại cơ quan nhằm 

đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện; thực hiện khen thưởng, kỷ luật đối với tổ chức, cá 

nhân theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Quy định này. 

 

Chương IV 

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 
 

Điều 12. Khen thưởng 

1. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ 

đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ có hiệu quả nhu 

cầu của người dân và xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan sẽ 

được cấp trên trực tiếp xét khen thưởng hoặc đề nghị UBND thành phố khen thưởng theo 

các hình thức quy định tại Luật Thi đua - Khen thưởng và Pháp lệnh cán bộ, công chức 

hiện hành. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức thừa hành thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách 

hành chính được cơ quan công nhận và đề nghị sẽ được xét khen thưởng theo các hình 

thức quy định tại Luật Thi đua khen thưởng và Pháp lệnh cán bộ, công chức hiện hành. 

Điều 13. Kỷ luật 

1. Người đứng đầu cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo không thực hiện 

đầy đủ trách nhiệm theo Quy định này, thực hiện không tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành 

công tác cải cách hành chính, để xảy ra các hành vi vi phạm trong cơ quan, kết quả thực 

hiện công tác  không đạt yêu cầu sẽ bị xử lý theo các hình thức quy định tại Nghị định số 

157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ Quy định chế độ trách 

nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành 

nhiệm vụ, công vụ, Quy định chế độ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND thành phố, quận, huyện ban hành kèm theo Quyết định số 

83/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng, Pháp 

lệnh cán bộ, công chức và các quy định pháp luật có liên quan. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức thừa hành không hoàn thành nhiệm vụ được giao 

hoặc có hành vi vi phạm các quy định về cải cách hành chính sẽ bị xử lý theo các hình 

thức quy định tại bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng, Pháp lệnh cán bộ, công chức 

và các quy định pháp luật có liên quan. 
 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14 

1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp các cấp thuộc thành phố có 

trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. 
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2. Giao Sở Nội vụ thành phố tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra quá trình triển khai 

thực hiện Quy định; nhận xét, đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính của các cơ 

quan, địa phương, đơn vị làm cơ sở thực hiện công tác thi đua hàng năm; cuối mỗi năm 

tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện Quy định. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định, nếu có phát sinh vướng mắc, các 

cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để 

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: 16/CT-UBND      Đà Nẵng, ngày 09 tháng 7 năm 2008 

  

CHỈ THỊ 

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản  

hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
_________________________ 

 

Để tạo điều kiện cho cựu chiến binh, Hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn thành 

phố tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, được hưởng đầy đủ các chế độ, 

chính sách theo đúng quy định tại Pháp lệnh Cựu chiến binh, Nghị định số 150/2006/NĐ-

CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh và Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT- 

BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương 

binh & Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng (sau đây 

viết tắt là Thông tư liên tịch số 10) hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

150/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ thị: 

1. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Hội Cựu 

chiến binh thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, 

đảm bảo quyền lợi đối với cựu chiến binh trên địa bàn thành phố. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Hội Cựu chiến binh thành phố thực hiện chế 

độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh trên địa bàn thành phố theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 10. 

2. Sở Tài chính  

a) Đảm bảo ngân sách đã được phê duyệt, cơ sở vật chất, phương tiện theo quy định 

để Hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn thành phố hoạt động có hiệu quả. 

b) Bảo đảm kinh phí để mua thẻ Bảo hiểm y tế trên cơ sở quyết định hưởng chế độ 

bảo hiểm y tế của Chủ tịch UBND thành phố; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh 

& Xã hội, Hội Cựu chiến binh thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua, cấp thẻ 

Bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh; bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ 

cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, chế độ trợ cấp khi thôi làm công 

tác hội và chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10. 

3. Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường 

hướng dẫn việc thực hiện các chính sách về giao đất, giao rừng, giao mặt nước cho cựu 

chiến binh để sản xuất, kinh doanh và tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội của 

thành phố. 
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4. Sở Tư pháp phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố trong việc tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với cựu chến binh theo quy định của 

pháp luật. 

5. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố 

hướng dẫn việc tập hợp, thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân cơ sở theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 127/2007/TTLT-BQP-CCBVN ngày 24 tháng 08 năm 2007 của Bộ 

Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh việt Nam về hướng dẫn vận động, tập hợp cựu quân 

nhân tham gia Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân cơ sở. 

6. Sở Thông tin – Truyền thông phối hợp với Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà 

Nẵng, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, các cơ quan thông tin đại chúng của thành 

phố và Hội Cựu chiến binh thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các 

quy định và việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cựu chiến binh. 

7. UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện 

Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn quản lý; bảo 

đảm kinh phí cho Hội Cựu chiến binh hoạt động hằng năm; thực hiện đầy đủ chế độ bảo 

hiểm y tế cho cựu chiến binh và chế độ trợ cấp cán bộ Hội Cựu chiến binh khi thôi công 

tác và phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ Hội Cựu chiến binh trong khối cơ quan hành chính 

sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc quận, huyện. 

8. Đề nghị Hội Cựu chiến binh thành phố phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên 

quan giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với 

cựu chiến binh, về cơ sở vật chất, phương tiện theo quy định để Hội Cựu chiến binh các 

cấp trên địa bàn thành phố hoạt động có hiệu quả. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, 

huyện, xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.      

 
                                               
 

 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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