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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: 32/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 22 tháng 6 năm 2007 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung Quy định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính  

trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
______________________________ 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 

phủ về thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và 

Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 

Căn cứ Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người 

sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ sung Quy định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong việc 

thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, như sau: 

1. Trường hợp hồ sơ kết hợp tách thửa để chuyển quyền sử dụng đất đối với nơi 

chưa được đo đạc bản đồ địa chính dạng số thì thời hạn giải quyết hồ sơ được cộng 

thêm không quá 07 (bảy) ngày làm việc.  
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2. Trường hợp hồ sơ chuyển quyền sử dụng toàn bộ thửa đất mà trên giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đã cấp chưa được đo vẽ sơ đồ của thửa đất thì thời hạn giải 

quyết hồ sơ được thêm không quá 07 (bảy) ngày làm việc.   

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 

thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường, 

xã và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                         

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 33/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2007 
  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 tại Quy định giá các loại đất trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2006 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 Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; 

Căn cứ Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1995/BC-STC-

GCS ngày 29 tháng 5 năm 2007, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà 

Nẵng đã thống nhất ý kiến kết luạn tại cuộc họp giao ban vào ngày 11 tháng 6 năm 

2007,                            
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Khoản 2, Điều 3 tại Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng kèm theo Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của 

UBND thành phố Đà Nẵng được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Đối với đất thuộc vị trí 1, hệ số phân vệt theo chiều sâu và che khuất của thửa 

đất, hệ số giáp ranh giữa các đường phố, đoạn đường phố, hệ số đối với thửa đất đặc 

biệt, hệ số đối với đất thấp hơn mặt đường áp dụng như quy định tại khoản 6, 7, 8 và 9 

Điều 2 Quy định này.”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.  

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

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, chủ tịch UBND các quận, 

huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./. 
 

 

 

                                               

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 35/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 03 tháng 7 năm 2007 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2005/QĐ-UB ngày 02 tháng 3 năm 2005 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

Căn cứ Quyết định số 210/1999/QĐ-BTP ngày 09 tháng 7 năm 1999 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế Báo cáo viên pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 28/2005/QĐ-UB ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp 

luật thành phố Đà Nẵng. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Báo cáo 

viên pháp luật 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 
________________________________________________ 

Số:  36/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 03 tháng 7 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Chấm dứt hiệu lực pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật                                     

do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành                                                           

có liên quan đến nghĩa vụ lao động công ích 
–––––––––––––– 

 

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 quyết số 1014/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 05 tháng 4 năm 2006 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh Nghĩa vụ 

lao động công ích; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2007/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ 

về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 

2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh 

Nghĩa vụ lao động công ích và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này; 

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

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

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc 

Sở Tư pháp, 
   

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực pháp luật các văn bản sau đây: 

1. Quyết định số 632/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân 

lâm thời thành phố Đà Nẵng về việc huy động ngày công nghĩa vụ công ích hằng năm 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Quyết định số 933/QĐ-UB ngày 14 tháng 4 năm 1997 của Ủy ban nhân dân 

lâm thời thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh mức thu tiền ngày công nghĩa vụ lao 

động công ích. 
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3. Quyết định số 149/2001/QĐ-UB ngày 02 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 

có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân 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 
________________________________________________ 

Số:37/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 03 tháng 7 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét,  

cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 
___________________________ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003;  

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC; 

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ thành phố tại Công văn số 976/SNG-LSVK ngày 15 

tháng 6 năm 2007 về việc xây dựng Quy trình cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh 

nhân APEC, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về trình tự, thủ tục 

hành chính trong việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC”.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố, 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

   

 

 

 

                                                

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 
QUY ĐỊNH 

Về trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét, cho phép  

sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số  37/2007/QĐ-UBND 

 ngày 03 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét, cho phép 

sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (Sau đây viết tắt là thẻ ABTC) đối với doanh 

nhân thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và công chức, viên chức 

có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC để tham gia các hoạt động kinh tế của APEC. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND 

thành phố ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý: 

a) Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Ban Quản lý 

các khu công nghiệp và khu chế xuất Đà Nẵng; 

b) Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp; 

c) Kế toán trưởng hoặc Trưởng/Phó phòng các doanh nghiệp, khu công nghiệp, 

khu chế xuất Đà Nẵng. 

2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập tại 

thành phố Đà Nẵng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư: 

a) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh 

nghiệp; kế toán trưởng hoặc người có chức danh trưởng phòng trong các doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh; 

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn; Chủ 

tịch ban quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm hợp tác xã. 

3. Công chức, viên chức các cơ quan chính quyền: 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp phụ trách về vấn đề kinh tế; 

- Công chức, viên chức các sở, ban, ngành có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, 

hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC. 
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4. Các trường hợp khác: 

Các đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 

của Điều này nhưng do yêu cầu cần thiết phải thực hiện cam kết thương mại với các 

nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC. 

Điều 3. Nguyên tắc xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC 

1. Trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét, cho phép  sử dụng thẻ ABTC được 

áp dụng chung cho cả hai trường hợp để làm thủ tục xin cấp thẻ ABTC lần đầu và xin 

cấp lại thẻ ABTC. 

2. Doanh nhân Việt Nam chỉ được cho phép sử dụng thẻ ABTC với các điều kiện 

sau: 

a. Có hộ chiếu còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; 

b. Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên ABTC 

để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực APEC; 

c. Doanh nhân phải là người làm việc ở các doanh nghiệp có năng lực sản xuất, 

kinh doanh thực thụ hoặc phải có hạn ngạch xuất nhập khẩu sang các nền kinh tế thành 

viên, và phải là người đại diện cho doanh nghiệp đó khi thực hiện việc ký kết hoặc thực 

hiện cam kết kinh doanh, đầu tư, thương mại trong khối. 

d. Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật, bao gồm 

các trường hợp sau: 

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có nghĩa vụ thi hành bản án 

hình sự hoặc đang bị cơ quan điều tra yêu cầu chưa cho xuất cảnh hoặc chưa cấp hộ 

chiếu để phục vụ công tác điều tra tội phạm; 

- Người đang có nghĩa vụ thi hành bản án; chờ giải quyết các tranh chấp về dân 

sự, kinh tế, hành chính; chờ để thi hành quyết định xử phạt hành chính; đang có nghĩa 

vụ nộp thuế hoặc các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, 

trừ các trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản, bảo lãnh bằng tài sản hoặc có biện pháp bảo 

đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó; 

- Người đã vi phạm quy chế xuất nhập cảnh bị xử phạt từ cảnh cáo hành chính trở 

lên thì chưa được xuất cảnh trong thời gian từ 01 đến 05 năm tính từ ngày bị xử lý vi 

phạm; 

- Người bị nước ngoài trục xuất vì vi phạm pháp luật của nước sở tại, nếu hành vi 

đó là nghiêm trọng, có hại cho lợi ích và uy tín của Việt Nam thì chưa được xuất cảnh 

trong thời gian từ 01 đến 05 năm, tính từ ngày trở về Việt Nam.; 

- Người mà Bộ Y tế đề nghị chưa cho xuất cảnh vì lý do y tế; 

- Các trường hợp khác vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

Chương II 
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QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 4. Hồ sơ xin phép sử dụng thẻ ABTC:  

1. Đối với doanh nhân Việt Nam thuộc trường hợp nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều 

2 của Quy định này có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC cần lập 05 bộ hồ sơ gồm: 

a) Tờ khai đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC; 

b) Bản sao có chứng thực hộ chiếu của cá nhân xin cấp thẻ ABTC; 

c) Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với doanh 

nghiệp nhà nước), hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh);  

d) Bản sao có chứng thực Quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc văn bản chứng minh 

chức vụ, vị trí công tác của cá nhân xin sử dụng thẻ ABTC;  

đ) Tài liệu chứng minh năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng 

hợp tác với đối tác các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình 

ABTC hoặc việc thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, như: các loại 

hợp đồng của doanh nghiệp ký kết với các đối tác trong và ngoài nước, báo cáo doanh 

thu, báo cáo tình hình thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu; 

e) Bản sao có chứng thực các Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận đạt tiêu 

chuẩn chất lượng… của doanh nghiệp hoặc doanh nhân (nếu có). 

2. Đối với công chức, viên chức các cơ quan chính quyền nêu tại khoản 3, khoản 

4, Điều 2 của Quy định này có nhu cầu sử dụng thẻ  ABTC cần lập 02 bộ hồ sơ gồm: 

a) Tờ khai đề nghị xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC; 

b) Bản sao có chứng thực hộ chiếu của cá nhân xin cấp thẻ ABTC; 

c) Bản sao có chứng thực thư mời hoặc các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc 

thực hiện cam kết thương mại với các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia 

chương trình ABTC. 

3. Đối với doanh nhân Việt Nam xin cấp lại thẻ ABTC thuộc trường hợp doanh 

nhân vi phạm pháp luật đang trong quá trình bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý; 

đang phải chấp hành hình phạt hoặc đã chấp hành xong nhưng chưa được xoá án tích 

hoặc đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự, kinh tế, lao động hoặc đang có nghĩa vụ 

chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa 

vụ khác về tài chính thì ngoài những giấy tờ nêu tại Khoản 1 Điều này, cần phải có kết 

luận của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan Thi hành 

án các cấp về việc doanh nhân không vi phạm pháp luật hoặc đã chấp hành xong các 

nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Quy trình giải quyết  
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1. Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ xin phép sử dụng thẻ ABTC gửi về Tổ 01 cửa, phòng 

Lãnh sự - Việt kiều, Sở Ngoại vụ, số 04 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. 

2. Xử lý, giải quyết hồ sơ:  

a) Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh 

nhân Việt Nam xin phép sử dụng thẻ ABTC, Sở Ngoại vụ có văn bản trao đổi ý kiến 

với các cơ quan chức năng: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan ra quyết định thành 

lập doanh nghiệp, Cục Thuế, Cục Hải quan, Phòng Bảo vệ An ninh Kinh tế - Công an 

thành phố. 

- Đối với doanh nhân Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu Công 

nghiệp: trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại 

vụ có văn bản trao đổi ý kiến với Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất và 

Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế - Công an thành phố. 

- Đối với các đối tượng quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 2 của Quy định này 

chỉ thực hiện việc lấy ý kiến các cơ quan chức năng (nếu có yêu cầu). 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát hành công văn của Sở Ngoại 

vụ, các cơ quan trên có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ. Sau thời 

gian trên, cơ quan nào không có văn bản trả lời thì được hiểu là đồng ý; 

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời của các cơ quan 

chức năng, Sở Ngoại vụ có văn bản trình UBND thành phố; 

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc UBND thành phố có văn bản cho phép hoặc không 

cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với doanh nhân, công chức, viên chức. 

3. Thẩm quyền ký giải quyết hồ sơ: Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố được 

Chủ tịch ủy quyền có thẩm quyền ký văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC.  

4. Giao trả hồ sơ: Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của UBND thành phố 

được gửi về Sở Ngoại vụ. Khi nhận được văn bản trên, Sở Ngoại vụ thông báo cho 

doanh nhân, công chức, viên chức đến nhận và nộp hồ sơ cho Cục Quản lý Xuất nhập 

cảnh. 

5. Thời gian giải quyết hồ sơ cho phép sử dụng thẻ ABTC:  

a) Không quá 12 ngày làm việc đối với doanh nhân Việt Nam làm việc tại các 

doanh nghiệp; 

b) Không quá 05 ngày làm việc đối với công chức, viên chức các cơ quan chính 

quyền và các trường hợp khác quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 2 Quy định này. 

Điều 6. Mối quan hệ phối hợp: 

Trong quá trình xét, giải quyết hồ sơ, các cơ quan được hỏi ý kiến có nhiệm vụ 

thông báo, đánh giá chính xác về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, việc chấp hành 

quy định và thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước của doanh nghiệp và việc chấp 

hành pháp luật của cá nhân xin cấp thẻ ABTC theo chức năng. 
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Điều 7. Thông báo thẻ ABTC không còn giá trị đối với doanh nhân Việt Nam 

Vào ngày 25 hàng tháng, Sở Ngoại vụ cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban 

Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất, Cục Thuế, Cục Hải quan, Phòng Bảo vệ 

An ninh Kinh tế - Công an thành phố và các cơ quan liên quan (nếu có) danh sách các 

cá nhân đã được cấp thẻ ABTC. Các cơ quan trên có trách nhiệm thông báo cho Sở 

Ngoại vụ đối với những trường hợp không còn giữ chức vụ hoặc không còn thực hiện 

nhiệm vụ như đã nêu tại Điều 2 của Quy định này, hoặc vi phạm các quy định về chấp 

hành nghĩa vụ thuế và các quy định liên quan để Sở Ngoại vụ thông báo cho Cục Quản 

lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an. 

Điều 8. Thông báo thẻ ABTC không còn giá trị nhập cảnh đối với doanh nhân 

các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC: 

Đối với doanh nhân các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương 

trình ABTC hết thời hạn làm việc tại Việt Nam, không còn nhu cầu đi lại thường xuyên 

tại Việt Nam, doanh nghiệp, cơ quan có hợp tác với doanh nhân đó có trách nhiệm 

thông báo cho Sở Ngoại vụ để trình UBND thành phố thông báo cho Cục Quản lý xuất 

nhập cảnh, Bộ Công an.  
 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan đến công tác xét, cho 

phép sử dụng thẻ ABTC 

1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc 

và kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 

 2. Các sở, ngành trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ có trách nhiệm hướng 

dẫn, chỉ đạo việc thực hiện Quy định này. 

 Điều 10. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, 

phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

                                      

  

  

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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Mẫu tờ khai xin phép sử dụng thẻ ABTC 
 

TÊN CQ/DOANH NGHIỆP      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:……                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     ------------------------------- 

 

  Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

    - Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng 

 

1. Họ và tên:....................................................................2. Nam, nữ:..................... 

3. Sinh ngày............tháng..........năm.................tại: ……………………………… 

4. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:..................................................................... 

5. Hộ chiếu số:.................................................Loại:............................................... 

6. Cấp ngày:............/.........../............... Giá trị đến ngày............/............./.............. 

7. Cơ quan cấp:........................................................................................................ 

8. Tên cơ quan/ doanh nghiệp: …………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………….……. 

…….. …………………………………………………………………………….. 

Điện thoại: ………………………………………………………………………. 

9. Chức vụ hoặc nghề nghiệp: 

10. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập doanh nghiệp số: 

……………………………, ngày ………………………, do ……………... 

………………………………….. cấp. 

Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Đề nghị xét, cho phép cấp thẻ ABTC đến nền kinh tế thành viên: ..................….. 

.………………………………………………….................................................... 

Mục đích: ………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................ 
 

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết./. 

 

Xác nhận 

Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan 

trực tiếp quản lý người đề nghị xét, cho phép 

sử dụng thẻ ABTC xác nhận lời khai trên là đúng 
 

Ngày............tháng............năm..................... 

(Người xác nhận ghi rõ họ tên, 

chức vụ và đóng dấu) 

Làm tại......……ngày...../...../........ 

Người đề nghị ký và ghi rõ họ tên 
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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:  38/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2007 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
_______________________________ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 

963/GD&ĐT-VP ngày 09 tháng 4 năm 2007 về việc trình quy định về tổ chức, quản lý 

dạy thêm, học thêm,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý dạy thêm, học 

thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2.  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 08/2001/QĐ-UB ngày 14 tháng 02 năm 2001 về việc Quy định tổ chức, quản 

lý dạy thêm ngoài giờ chính khoá của giáo viên các cấp và Quyết định số 182/2001/QĐ-

UB ngày 30 tháng 11 năm 2001 về mức đóng góp của tổ chức, cá nhân dạy thêm ngoài 

giờ chính khoá để sử dụng vào mục đích khuyến học của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

QUY ĐỊNH 

Về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND  

 ngày 11  tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
_________________________ 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Mục đích, yêu cầu việc quản lý dạy thêm, học thêm, phạm vi điều 

chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quản lý toàn diện hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố nhằm 

khắc phục các biểu hiện tiêu cực của giáo viên các cấp học, bậc học trong việc dạy 

thêm. 

2. Quản lý  thống nhất các lớp dạy thêm theo nhu cầu của người học có thu tiền 

do các tổ chức hoặc cá nhân thực hiện dạy thêm trên toàn thành phố, đảm bảo quyền 

lợi của người học thêm và trách nhiệm của người dạy thêm. 

3. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân dạy thêm và người tham gia 

học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dạy thêm, học thêm 

1. Việc dạy thêm mang tính chất hỗ trợ, nhằm góp phần củng cố, nâng cao kiến 

thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho học sinh; phải phù hợp với chương trình giáo 

dục phổ thông và đặc điểm tâm lý người học; không gây nên tình trạng học quá nhiều 

và vượt quá sức tiếp thu của người học. 

2. Không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. 

3. Các tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm phải được cơ quan có thẩm quyền cấp 

giấy phép dạy thêm. 

4. Học sinh học thêm phải được sự đồng ý và có đơn xin học thêm của phụ huynh. 

Điều 3. Các trường hợp không thực hiện dạy thêm, học thêm 

1. Đối với các trường đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhà trường và giáo viên 

không được tổ chức dạy thêm cho học sinh; việc ôn thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, 

phụ đạo học sinh yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi chỉ bố trí trong các buổi học chính 

khoá tại trường. 

2. Không tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: Nhận quản 

lý học sinh ngoài giờ học theo yêu cầu của gia đình; phụ đạo cho học sinh học lực yếu, 
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kém; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục, thể thao; luyện tập kỹ năng đọc, viết cho học 

sinh, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.   

3. Cơ sở giáo dục đại học không tổ chức dạy thêm theo chương trình giáo dục phổ 

thông cho người học không phải là học sinh, học viên của cơ sở giáo dục đại học đó. 

4. Giáo viên không được dạy thêm học sinh của lớp mình phụ trách hoặc đang 

giảng dạy tại các lớp, môn ở giờ chính khoá; không được hoán đổi học sinh cho nhau 

để dạy thêm. 
 

Chương II 

DẠY THÊM TRONG TRƯỜNG 

VÀ DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG 
 

Điều 4. Dạy thêm trong trường 

1. Dạy thêm trong trường là dạy thêm do trường phổ thông, các trung tâm giáo 

dục thường xuyên - hướng nghiệp tổ chức và quản lý. 

2. Dạy thêm trong trường bao gồm: Phụ đạo học sinh xếp học lực yếu, kém, bồi 

dưỡng học sinh giỏi, dạy thêm những học sinh có nguyện vọng củng cố, bổ sung kiến 

thức, ôn thi tuyển sinh vào lớp 10, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung 

học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. 

3. Khi nhà trường tổ chức dạy thêm, phải phân công giáo viên có trình độ chuẩn 

được đào tạo, có uy tín trong phụ huynh và hội đồng sư phạm; có đủ phòng học và các 

điều kiện cần thiết phục vụ việc dạy thêm, học thêm (cơ sở vật chất, vệ sinh, môi trường 

sư phạm…) và được sự cho phép của cấp có thẩm quyền. 

Điều 5. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường  

1. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là dạy thêm, học thêm do các tổ chức 

khác, ngoài các tổ chức nói ở khoản 1 điều 4, hoặc cá nhân thực hiện. 

2. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường bao gồm: bồi dưỡng kiến thức, ôn luyện 

thi. Tổ chức, cá nhân đăng ký mở lớp dạy thêm phải có đủ giáo viên đạt trình độ chuẩn 

về đào tạo, có đủ cơ sở vật chất và lớp học đảm bảo yêu cầu tại Quy định về vệ sinh 

trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 

năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế, phòng học phải đủ diện tích 1m2/1 học sinh, thoáng, 

đủ ánh sáng, đủ bàn ghế và đúng quy cách. 

3. Tiêu chuẩn người dạy thêm: 

a) Cán bộ, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở thuộc ngành giáo dục và đào tạo 

thành phố quản lý hoặc cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục và đào tạo đã nghỉ hưu. 

b) Đối với cá nhân ngoài ngành giáo dục và đào tạo đã có thời gian giảng dạy ở 

các cấp học, ngành học hoặc có bằng tốt nghiệp các ngành học khác nhưng phải có 

chứng chỉ về bồi dưỡng sư phạm. 
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4. Địa điểm dạy thêm phải có nơi để xe của học sinh, không được lấn chiếm lòng 

đường, vỉa hè để đỗ xe ... gây ách tắc giao thông. Tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm 

phải có trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

5. Tổ chức, cá nhân dạy thêm phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 

đăng ký dạy thêm. 

Điều 6. Thời gian dạy thêm 

1. Đối với cấp trung học cơ sở: 

a) Dạy thêm không quá 2 buổi/tuần, mỗi buổi không quá 90 phút đối với các môn: 

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Tin học. 

b) Dạy không quá 1 buổi/ tuần, mỗi buổi không quá 90 phút đối với các môn: Vật 

lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử. 

2. Đối với cấp trung học phổ thông: 

a) Dạy không quá 3buổi/tuần, mỗi buổi không quá 120 phút đối với các môn: Ngữ 

văn, Toán, Ngoại ngữ, Tin học. 

b) Dạy không quá 2 buổi/tuần, mỗi buổi không quá 120 phút đối với các môn: Vật 

lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử. 

3. Thời gian dạy thêm đối với các môn học của bậc trung học nêu tại khoản 1, 2 

ở điều này được tính theo môn học, không tính theo phân môn. 

Điều 7. Tiền học thêm (quy định này áp dụng cho cả dạy thêm trong và 

ngoài nhà trường) 

1. Đối với cấp THCS: 

Mức thu tiền học thêm tối đa không quá 50.000đ/môn/học sinh/tháng. 

2. Đối với cấp THPT: 

Mức thu tiền học thêm tối đa không quá 70.000đ/môn/học sinh/tháng. 

3. Tiền học thêm được thu hàng tháng, mỗi tháng tính 4 tuần. 

Điều 8. Tiền thu từ dạy thêm tổ chức trong nhà trường do nhà trường quản lý, sử 

dụng theo đúng quy định tại khoản 2 (mục a, b), Phần II Thông tư Liên Bộ số 16/TT-

LB ngày 13 tháng 9 năm 1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện việc dạy thêm giờ của giáo viên các trường phổ thông. 

Điều 9. Tổ chức, cá nhân dạy thêm có nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của 

nhà nước; đồng thời, khuyến khích tổ chức, cá nhân dạy thêm tham gia ủng hộ quỹ 

khuyến học tại địa phương, đơn vị.  

Giao cho Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp đề xuất mức hỗ trợ 

quỹ khuyến học của các tổ chức, cá nhân có dạy thêm, trình UBND thành phố quyết 

định.  

Điều 10. Công tác quản lý dạy thêm, học thêm 
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1. Hiệu trưởng các trường phổ thông, giám đốc các trung tâm giáo dục thường 

xuyên -hướng nghiệp có trách nhiệm tổ chức, quản lý và kiểm tra việc dạy thêm của 

giáo viên trường mình, đơn vị mình. 

2. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện thực hiện việc quản lý dạy 

thêm ở bậc trung học cơ sở, quản lý học sinh tiểu học học ngoài giờ chính khoá do tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục và đào tạo thực hiện trên địa bàn quận, 

huyện. 

3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lý việc dạy thêm ở cấp trung 

học phổ thông của tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục và đào tạo. 

4. Nội dung công tác quản lý dạy thêm bao gồm: 

a) Địa điểm dạy thêm; 

b) Môn dạy thêm và giáo viên được dạy thêm; 

c) Danh sách học sinh học thêm; 

d) Chất lượng dạy thêm của giáo viên và nội dung, chương trình dạy thêm; 

e) Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận dạy thêm của giáo viên. 

Điều 11. Thẩm quyền cấp và thu hồi giấy phép dạy thêm 

1. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện cấp và thu hồi giấy phép 

quản lý học thêm ở bậc tiểu học, dạy thêm ở bậc THCS cho tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận, huyện quản lý. 

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp và thu hồi giấy phép dạy thêm ở bậc 

trung học phổ thông cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục và đào tạo. 

Điều 12. Hồ sơ cấp giấy phép dạy thêm 

1. Đối với tổ chức dạy thêm: 

a) Đơn xin cấp giấy phép dạy thêm do thủ trưởng đơn vị đứng tên. Nếu là tổ 

chức ngoài ngành giáo dục và đào tạo thì phải có xác nhận của chính quyền địa 

phương (xã, phường). 

b) Danh sách giáo viên tham gia dạy thêm tại trường. 

c) Bằng tốt nghiệp sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác nhưng 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm của giáo viên dạy thêm (có công chứng). 

d) Nếu thuê, mượn cơ sở để tổ chức dạy thêm thì có giấy xác nhận của thủ trưởng 

đơn vị hoặc của chủ sở hữu cơ sở đó. 

e) Ảnh của người tham gia dạy thêm (2 ảnh màu 3 x 4). 

2. Đối với cá nhân dạy thêm: 

a) Đơn xin cấp giấy phép dạy thêm. 

- Có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nếu là giáo viên đương nhiệm thuộc ngành 

giáo dục và đào tạo thành phố quản lý; 
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- Có xác nhận của chính quyền xã, phường nếu là cá nhân ngoài ngành giáo dục 

và đào tạo thành phố và cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu. 

b) Bằng tốt nghiệp sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác nhưng 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm (công chứng). 

c) Nếu thuê, mượn cơ sở để tổ chức dạy thêm thì có giấy xác nhận của thủ trưởng 

đơn vị hoặc chủ sở hữu cơ sở đó. 

d) Ảnh của người đứng tên xin dạy thêm (2 ảnh màu 3 x 4). 

Chương III 

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
 

Điều 13. Thanh tra, kiểm tra và kỷ luật 

1. Hoạt động dạy thêm, học thêm trong trường và ngoài nhà trường chịu sự thanh 

tra, kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục và của chính quyền các cấp. 

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy theo tính chất 

và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 

tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục và Thông tư số 51/2006/TT- BGD&ĐT ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giáo dục.   

3. Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm thì bị 

xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 

của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và Thông tư số 03/2006/TT-BNV 

ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý 

cán bộ, công chức. 

4. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm quy định 

về dạy thêm, học thêm, có hành vi lừa đảo hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy 

định dẫn tới vi phạm các quy định về trật tự an toàn xã hội thì bị xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức và thực hiện 

công tác thanh tra, kiểm tra về dạy thêm, học thêm. 

 

Điều 14. Khen thưởng 

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định về công tác tổ chức, quản lý dạy thêm 

được xét biểu dương trong sơ kết học kỳ, tổng kết hàng năm. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
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Điều 15. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo 

1. Hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép dạy thêm. 

2. Tổ chức triển khai, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy định này. 

3. Xử lý các hành vi vi phạm trong việc dạy thêm theo thẩm quyền. 

Điều 16. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện 

1. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai và quản lý việc dạy 

thêm của giáo viên các cấp trên địa bàn quận huyện. 

2. Chỉ đạo việc xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân dạy thêm có hành 

vi vi phạm. 

Điều 17. Hiệu lực thi hành 

Quy định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế quy định tại 

Quyết định số 08/2001/QĐ-UB ngày 14 tháng 02 năm 2001 về việc Quy định tổ chức, 

quản lý dạy thêm ngoài giờ chính khoá của giáo viên các cấp và Quyết định số 

182/2001/QĐ-UB ngày 30 tháng 11 năm 2001 về mức đóng góp của tổ chức, cá nhân 

dạy thêm ngoài giờ chính khoá để sử dụng vào mục đích khuyến học của UBND thành 

phố Đà Nẵng.  

Điều 18. Điều chỉnh, bổ sung Quy định 

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có gì vướng mắc, phát 

sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo 

thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp./.     
 

 

   

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 39/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2007 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bãi bỏ Quyết định số 172/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 của UBND 

thành phố về thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch 

liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

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

phủ về kiểm tra và xử lý văn bản pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 172/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2005 

của UBND thành phố về thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng giao 

dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch 

UBND quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.   
 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:14/2007/CT-UBND            Đà Nẵng, ngày 04 tháng 7 năm 2007 

  

CHỈ THỊ  

Về việc triển khai thi hành Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định về cấp bản sao  

từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

 

Luật Công chứng được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 

11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Ngày 18 tháng 5 

năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP quy định về cấp bản sao 

từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Để triển khai thực hiện 

tốt các văn bản nói trên, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị: 

1. Sở Tư pháp: 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến nội dung Luật Công chứng, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 

tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký để mọi công dân, tổ chức hiểu rõ và thực hiện 

đúng các quy định phân cấp mới về thẩm quyền thực hiện công chứng, chứng thực kể 

từ ngày 01 tháng 7 năm 2007; 

 b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung Luật Công chứng và Nghị định số 

79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ  cho cán bộ, công chức toàn 

ngành Tư pháp thành phố, trong đó chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công 

chứng viên và cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác chứng thực ở quận, huyện 

và xã, phường; 

c) Tiến hành rà soát các văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành có 

nội dung liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực, đề xuất Uỷ ban nhân dân 

thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản không còn phù hợp với Luật Công 

chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ. 

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm tiến hành rà soát lại tổ chức, biên chế, trụ sở, phương 

tiện làm việc, cơ sở vật chất đảm bảo cho các Phòng Công chứng hoạt động đạt hiệu 

quả theo quy định của Luật Công chứng. 
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3. Sở Tài chính: phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, đề xuất mức thu, quy định 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố theo 

hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện: 

a) Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Phòng Tư pháp thực hiện 

việc chứng thực;  

b) Lựa chọn, bố trí cán bộ giúp việc cho Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư 

pháp cấp huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác chứng 

thực; 

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân các xã, phường 

thực hiện tốt việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao và chứng thực chữ ký; 

d) Trong khi chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về lệ phí chứng thực, Ủy 

ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường tiếp tục áp dụng mức thu lệ 

phí được quy định theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21 tháng 

11 năm 2001 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử 

dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực. Riêng lệ phí cấp bản sao từ sổ hộ tịch áp dụng 

theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố 

quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch. 

5. Đài Phát thanh - truyền hình Đà Nẵng, Báo Công an, Báo Đà Nẵng tổ chức 

việc thông tin thường xuyên, rộng rãi nội dung của Luật Công chứng, Nghị định 

79/2007/NĐ-CP của Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi công 

dân, tổ chức biết và thực hiện. 

6. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

7. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành 

phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.  

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:15/2007/CT-UBND            Đà Nẵng, ngày 04 tháng 7 năm 2007 

  
 
 

CHỈ THỊ 

Về việc triển khai thi hành Luật Cư trú 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

Để triển khai kịp thời, hiệu quả các quy định của Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 

năm 2006, Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc triển khai thi hành Luật Cư trú và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước 

đối với công tác đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng chỉ thị: 

1. Công an thành phố: 

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Cư trú, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân, yêu 

cầu cải cách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà về quản lý cư trú trong tình 

hình mới cho cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an thành phố và công an các quận, huyện, 

trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo công an các cấp, cán bộ, chiến sỹ trực 

tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú của công an các cấp; những người tham gia 

công tác tiếp nhận thông báo lưu trú tại các khu vực dân cư; 

b) Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; lựa 

chọn, bố trí những cán bộ, chiến sỹ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ 

chuyên môn, đã qua đào tạo chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội; cải tiến 

phương pháp làm việc, bảo đảm công tác quản lý cư trú với trình tự, điều kiện, thủ tục 

đăng ký thường trú, tạm trú và tiếp nhận thông báo lưu trú ở các địa điểm tiếp công 

dân đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch;  

Thực hiện việc đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhanh chóng, thuận tiện cho 

những người có đủ điều kiện theo quy định của Luật Cư trú; giải quyết kịp thời những 

kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân về đăng ký, quản lý cư trú; 

Kiên quyết xử lý nghiêm và điều chuyển sang làm công tác khác những cán bộ 

thiếu năng lực, có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc, sách nhiễu, gây khó khăn, 

phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.  

c) Kiểm tra việc thực hiện các nội dung, quy trình, thủ tục; giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú của công an quận, huyện, 

xã, phường theo quy định; kiểm tra việc thực hiện về đăng ký và quản lý cư trú của các 
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cơ quan, tổ chức, nhà ở tập thể, các cơ sở cho thuê lưu trú, hộ gia đình; xử lý nghiêm 

theo quy định đối với những trường hợp cố tình vi phạm các quy định về đăng ký, quản 

lý cư trú; 

d) Rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp có đủ điều kiện cấp sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú theo quy định của Luật cư trú để có kế hoạch thực hiện việc cấp sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú đúng thời hạn quy định. Củng cố, sắp xếp các điểm tiếp nhận thông báo lưu trú 

thuận lợi để công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện tốt việc thông báo lưu 

trú; 

đ) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung khoản 2 của Chỉ thị này;  

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền về 

đăng ký, quản lý cư trú với nội dung rõ ràng, dễ hiểu; 

f) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính dự toán, đề xuất UBND thành phố về kinh 

phí và trang thiết bị phương tiện phục vụ cho việc đăng ký, quản lý cư trú, thu thập lưu 

trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu về cư trú phục vụ công tác quản lý Nhà nước về cư trú; 

g) Có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Luật Cư trú của Quốc hội, Nghị 

định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an đúng thời gian quy định; 

hàng quý, 6 tháng, năm phải sơ kết báo cáo về UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo. 

2. Sở Tư pháp:  

a) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố kiểm tra, rà soát văn bản do Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành liên quan đến quy định về hộ khẩu để đề xuất sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

b) Phối hợp với Công an thành phố thực hiện nội dung điểm e khoản 1 Chỉ thị 

này. 

3. Sở Văn hoá Thông tin: Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an thành phố, UBND 

các cấp, các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. 

4. Sở Tài Chính: Phối hợp với Công an thành phố thực hiện nội dung điểm f 

khoản 1 Chỉ thị này. 

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực 

hiện Luật Cư trú, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cư trú cho cán bộ, công nhân 

viên chức, thành viên, hội viên biết, thực hiện và đôn đốc việc thực hiện các quy định 

về đăng ký, quản lý cư trú trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.    

6. Chủ tịch UBND các quận, huyện: 

a) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; tuyên truyền, hướng dẫn và chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề liên 

quan đến cư trú. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp 

luật về cư trú theo quy định của pháp luật; 
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b) Chỉ đạo lực lượng Công an quận, huyện, UBND xã, phường; lực lượng Bảo vệ 

dân phố, Tổ dân phố, Ban nhân dân thôn tham gia cùng Cảnh sát khu vực, Công an phụ 

trách xã về an ninh trật tự, Công an xã kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đăng ký, quản 

lý cư trú trên địa bàn quản lý. 

7. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

8. Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có 

liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

 

 

                                                

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 34/2007/NQ-HĐND            Hải Châu, ngày 26 tháng 6 năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

KHOÁ III KỲ HỌP THỨ 8 

 

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

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

các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận Hải Châu thống nhất nội dung các báo cáo trình 

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

I. Đánh giá tình hình trong 6 tháng đầu năm 2007: 

Tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn quận tiếp tục chuyển biến tích cực; hoạt động 

sản xuất công nghiệp dân doanh phát triển ổn định, sản lượng các sản phẩm chủ yếu 

tăng khá (hải sản xuất khẩu, nước giải khát, hàng may mặc,...); giá trị sản xuất công 

nghiệp dân doanh ước đạt: 204,12 tỷ đồng bằng 54% kế hoạch và Nghị quyết HĐND 

quận, tăng 3,33% so cùng kỳ; giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt: 13,26 triệu USD 

bằng 46,2% kế hoạch và Nghị quyết HĐND quận, tăng 22,69% so cùng kỳ; khai thác 

thuỷ sản ước đạt: 21,979 tỷ đồng, bằng 64,64% kế hoạch và 64,58% Nghị quyết HĐND 

quận, tăng 5,4% so cùng kỳ.  

Thu ngân sách ước đạt 106,522 tỷ đồng bằng 52,13% kế hoạch và 51,89% Nghị 

quyết HĐND quận, tăng 18,47% so cùng kỳ; chi ngân sách ước 56,483 tỷ đồng bằng 

41,86% kế hoạch và 38,46% Nghị quyết HĐND quận, tăng 46,71% so cùng kỳ.  

Các hoạt động văn hoá-xã hội diễn ra sôi nổi, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm. 

Đề án “Xây dựng nếp văn hoá-văn minh đô thị” từng bước đi vào cuộc sống 
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Các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với những người có công hưởng 

chính sách, cứu tế thường xuyên, nhiễm chất độc hoá học,... được giải quyết đầy đủ, 

đúng hạn, đúng đối tượng. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, giảm được 405 hộ 

nghèo theo chuẩn của thành phố, đạt 85,26% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 4.795 

lao động đạt 59,93% kế hoạch và 61,47% Nghị quyết HĐND quận.  

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân,công tác chăm 

sóc trẻ em; khống chế được dịch bệnh, không có sai sót trong tiêm chủng và không có 

tai biến trong dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.  

Sự nghiệp giáo dục đạt nhiều kết quả trong niên học 2006-2007; duy trì được 

chương trình phổ cập giáo dục.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải được duy 

trì thường xuyên; công tác thi hành án được tập trung chỉ đạo thực hiện. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính được tiếp tục thực hiện nhằm giảm phiền hà, 

rút ngắn thời gian giải quyết công việc trên các lĩnh vực dịch vụ hành chính công cho 

công dân; đã triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông tại 8 phường. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII trên địa bàn quận được tổ chức chu đáo, 

đúng luật, an toàn tuyệt đối. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%, tỷ lệ phiếu hợp lệ chiếm 

98,78% và bầu  đủ 03 đại biểu theo quy định. 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giao quân đạt 100% chỉ tiêu 

trên giao với chất lượng cao; tình hình an ninh chính trị được bảo đảm và giữ vững; 

chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống tệ 

nạn xã hội tiếp tục triển khai thực hiện. 

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

tại là: 

Hiệu quả kinh tế sản xuất kinh doanh chưa cao; việc áp dụng thành tựu khoa học 

công nghệ và xây dựng thương hiệu chưa được các cơ sở quan tâm.  

Công tác thu ngân sách gặp khó khăn; việc triển khai chống nợ đọng thuế và khai 

thác nguồn thu còn một số lĩnh vực chưa làm tốt; việc thu hồi nợ xâm tiêu, vốn XĐGN 

xử lý chưa kiên quyết; tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra. 

Các công trình xây dựng cơ bản tiến độ còn chậm; tình trạng xây dựng nhà không 

phép, sai phép vẫn còn diễn ra. Việc đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực xây dựng có lúc có nơi còn chậm, thiếu kiên quyết. Công tác 

tuyên truyền giáo dục pháp luật tuy được duy trì thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao, 

nhận thức pháp luật trong một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Tình hình vi phạm pháp 

luật, tội phạm hình sự, TTATGT, tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp. 

II. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007   
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Trên cơ sở đánh giá thực trạng kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu 

năm, phương hướng chung của quận Hải Châu 6 tháng cuối năm 2007: 

 1. Các chỉ tiêu chủ yếu:  
 

- Giá trị SXCN dân doanh : 173,88 tỷ đồng (giá cố định 1994). 

- Giá trị SXTS-NN : 10,458 tỷ đồng (giá cố định 1994).  

- Kim ngạch XK dân doanh :   15,44 triệu USD  

- Thu ngân sách  :   98,75 tỷ đồng 

- Chi ngân sách :   93,50  tỷ đồng 

- Tỷ lệ giảm sinh :   0,25‰.  

- Đến cuối năm giảm còn  :   474 hộ nghèo  

- Giải quyết việc làm :   3.005 lao động.  
  

2. Những nhiệm vụ và giải pháp chính: 

 2.1. Về kinh tế: 

Khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế 

cao; tiếp tục làm tốt công tác quản lý thị trường và hậu kiểm ĐKKD và vận động những 

cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường di dời đến các khu công nghiệp; 

hoàn thành việc xây dựng, triển khai ứng dụng phần mềm đăng ký kinh doanh hộ kinh 

doanh cá thể thông qua mạng máy tính.   

 Triển khai kế hoạch phòng chống bão, lụt nhằm chủ động đối phó với thiên tai; 

tiếp tục khuyến khích nông dân chuyển đổi ngành nghề và vận động ngư dân đầu tư 

trang bị mới thiết bị thông tin liên lạc hiện đại nhằm đảm bảo an toàn trong đánh bắt 

xa bờ; tiếp tục vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của thành phố về nghiêm 

cấm chăn nuôi, mua bán gia súc, gia cầm sống trên địa bàn quận Hải Châu.  

2.2. Về quản lý đô thị, đầu tư phát triển: 

Làm tốt hơn nữa công tác vận động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương 

châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để chỉnh trang kiệt hẻm và một số tuyến đường 

phố chính, giải quyết tốt tình trạng ô nhiễm môi trường và ngập nước trong khu dân 

cư; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trong kế hoạch, phấn 

đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình trường học trước ngày khai giảng 

năm học mới. 

Tăng cường công tác kiểm tra tại các khu qui hoạch, giữ vững kỷ cương trong lĩnh 

vực xây dựng đi đôi với tăng cường quản lý trật tự đô thị, bảo vệ cảnh quan, kiên quyết 

xử lý mọi trường hợp vi phạm.  

2.3. Về công tác thu chi ngân sách: 

Tăng cường công tác quản lý nguồn thu và đẩy mạnh các biện pháp chống thất 

thu ngân sách; thu đúng thu đủ các loại thuế và phí-lệ phí, nuôi dưỡng nguồn thu. Tăng 

cường thu thuế nợ đọng và chống thất thu thuế; xử lý nghiêm những cơ sở chây ỳ trong 
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nộp thuế; phấn đấu đến cuối năm 2007 toàn quận hoàn thành dự toán thu ngân sách 

được giao.  

Tăng cường kiểm tra các đơn vị, địa phương thụ hưởng ngân sách chấp hành chế 

độ tài chính do nhà nước quy định; kiên quyết xử lý các trường hợp lãng  phí, chi tiêu 

sai chế độ quy định đi đôi với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thu chi 

ngân sách.  

2.4. Về văn hoá -xã hội: 

Tập trung thực hiện các biện pháp có hiệu quả để giảm hộ nghèo theo chuẩn thành 

phố đạt chỉ tiêu và áp dụng nhiều biện pháp tổng hợp để hoàn thành chỉ tiêu giải quyết 

việc làm; tăng cường dạy nghề miễn phí cho các đối tượng đã được quy định. 

Giải quyết tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và chế độ bảo trợ xã 

hội; đẩy mạnh công tác vận động thu quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để hỗ trợ kinh phí sửa 

chữa nhà ở cho đối tượng chính sách thực sự khó khăn.  

Tăng cường kiểm tra kiểm soát các loại hình hoạt động kinh doanh nhạy cảm và 

những tụ điểm dễ xảy ra tệ nạn xã hội. 

Làm tốt kế hoạch tuyển sinh và công tác xây dựng cơ sở vật chất các trường học 

để phục vụ tốt khai giảng năm học mới 2007-2008; hạn chế thấp nhất số học sinh bỏ 

học ở các cấp học trong năm học mới. 

Thực hiện tốt việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em nhằm giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ 

trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Đẩy mạnh truyền thông về dân số-gia đình và trẻ 

em, giữ vững mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh 3+ ở mức thấp nhất; bảo đảm chất 

lượng điều trị; tăng cường phòng, chống dịch bệnh và kiểm tra thường xuyên an toàn 

vệ sinh thực phẩm; tiếp tục củng cố, xây dựng các phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, tuyên truyền cổ động chào 

mừng các sự kiện văn hoá chính trị và các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thương 

binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2007); duy trì và tăng cường thực hiện Đề án "Xây dựng 

nếp sống văn hoá-văn minh đô thị" trên địa bàn quận. 

2.5. Về quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội: 

Tăng cường giáo dục quốc phòng và hoàn thành tốt công tác huấn luyện, và chuẩn 

bị tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2008. Đẩy mạnh công tác xây 

dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, cùng với lực lượng bảo vệ dân phố, dân 

phòng làm tốt công tác tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn các khu dân cư. 

Giữ gìn ANTT trên địa bàn, tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng  chống 

tội phạm, phòng chống ma tuý; kiên quyết truy quét, triệt phá các ổ nhóm tội phạm, tệ 

nạn xã hội, quản lý, giáo dục tái hoà nhập cộng đồng cho những người cai nghiện ma 

tuý, mại dâm hoàn lương; phát động thực hiện phong trào QCBVANTQ mạnh mẽ, 

rộng khắp trong quần chúng nhân dân, trong các cơ quan đơn vị, trường học, khu dân 

cư 
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Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thanh tra việc chấp hành 

pháp luật; tiếp tục làm tốt việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân, tổ chức, thi hành án dân sự đạt kết quả.  

2.6. Về công tác cải cách hành chính: 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm các thủ tục giấy tờ không cần thiết 

gây phiền hà cho dân. Các phòng ngành chức năng tiến hành rà soát lại chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị và bố trí cán bộ công chức phù hợp với yêu cầu nâng cao hiệu quả 

công việc; thực hiện tốt quy chế dân chủ và công tác hoà giải ở cở sở; tăng cường kỷ 

cương, kỷ luật trong các cơ quan nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực 

hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. 

Đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 ở 3 lĩnh vực dịch vụ hành 

chính công phục vụ công dân làm cơ sở để cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đạt 

tiêu chuẩn 

Điều 2. Thống nhất Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 11/6/2007 của UBND quận 

V/v báo cáo phân bổ danh mục công trình nhà nước và nhân dân cùng làm, bổ sung 

một số công trình cần thiết thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 của ngân 

sách quận Hải Châu. 

- Thống nhất Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 11/6/2007 của UBND quận về 

việc điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán thu chi ngân 

sách quận Hải Châu năm 2007. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

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

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

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

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

quận về nhiệm vụ năm 2007 trong 6 tháng cuối năm. 

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

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

cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết. 

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

2009 thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26 tháng 6 năm 2007./. 
 

 

 

   

 

                                               

 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

Ngô Văn Dũng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 35/2007/NQ-HĐND            Hải Châu, ngày 26 tháng 6 năm 2007 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

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

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006” 
 

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 8 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 

của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

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

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

quyết toán ngân sách địa phương; 

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

chi ngân sách địa phương năm 2006 của UBND quận Hải Châu ngày 21/5/2007; báo 

cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội HĐND quận Hải Châu và ý kiến của đại biểu 

HĐND quận Hải Châu, 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán  thu ngân sách nhà nước quận Hải Châu năm 2006. 

+ Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là: 386.736.253.851 đồng (Ba trăm 

tám mươi sáu tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi ba ngàn, tám trăm 

năm mươi mốt đồng), bao gồm :  

- Ngân sách Trung ương :        39.324.585.573 đồng 

- Ngân sách Thành phố :        171.186.428.810 đồng 

- Ngân sách quận, phường :   176.225.239.468 đồng   

+ Tổng thu ngân sách theo dự toán thành phố giao là: 310.297.673.678 đồng (Ba 

trăm mười tỷ, hai trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi ba ngàn, sáu trăm bảy 

mươi tám đồng). Trong đó: 
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Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng (bao gồm: theo phân cấp và ngân 

sách thành phố bổ sung) là 176.225.239.468 đồng (Một trăm bảy mươi sáu tỷ, hai trăm 

hai mươi lăm triệu, hai trăm ba mươi chín ngàn, bốn trăm sáu mươi tám  đồng),gồm : 

- Thu ngân sách cấp quận:      147.552.725.902 đồng 

- Thu ngân sách cấp phường:      28.672.513.566 đồng  

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

2006. 

Tổng chi ngân sách địa phương là: 137.126.120.052 đồng (Một trăm ba mươi bảy 

tỷ, một trăm hai mươi sáu  triệu, một trăm hai mươi ngàn, không trăm năm mươi hai 

đồng), gồm : 

- Chi ngân sách cấp quận:      113.419.296.797 đồng 

Trong đó : Chi chuyển nguồn :  322.472.495 đồng (Các đơn vị thực hiện Nghị 

định 43/2006/NĐ-CP). 

- Chi ngân sách cấp phường:   23.706.823.255 đồng 

Điều 3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2006. 

1. Kết dư ngân sách địa phương năm 2006 là 39.099.119.416 đồng  (Ba mươi chín 

tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, một trăm mười chín ngàn, bốn trăm mười sáu 

đồng), gồm : 

- Kết dư ngân sách cấp quận:      34.133.429.105 đồng  

- Kết dư ngân sách cấp phường:      4.965.690.311 đồng 

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

năm 2007 theo quy định Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Kết dư  các tài khoản tạm giữ và chuyên thu cấp quận năm 2006-2007: 

- Tài khoản tiền gửi vãng lai:        82.455.960 đồng 

- Tài khoản tiền gửi quỹ phòng chống bão lụt:  332.898.948 đồng 

- Tài khoản tiền gửi quỹ đền ơn đáp nghĩa:                92.810 đồng 

- Tài khoản tiền gửi các phường hỗ trợ XD CSHT:    10.000.000 đồng 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Hải Châu khóa III, nhiệm kỳ 

2004-2009, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2007./. 

 

                                               

 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Ngô Văn Dũng 
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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: 19/2007/NQ-HĐND            Sơn Trà, ngày 13 tháng 7 năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách quận Sơn Trà năm 2006 
_________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 

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

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND 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 2006 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 2006 

a. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn : 45.172.000.000 đồng 

 Tổng thu ngân sách địa phương là:    81.649.948.183 đồng  

           Trong đó:           

                    - Ngân sách cấp quận thu:   65.850.695.381 đồng 

          - Ngân sách cấp phường thu:  15.799.252.802 đồng 

b. Tổng chi ngân sách địa phương:             80.059.868.026  đồng  

           Trong đó:              

                     - Ngân sách quận chi:         65.478.989.556 đồng 

          - Ngân sách phường chi:       14.580.878.470 đồng 

Điều 2. Kết dư ngân sách địa phương năm 2006:   1.590.080.157 đồng 

           Trong đó: 

             - Kết dư ngân sách cấp quận:          371.705.825 đồng 

             - Kết dư ngân sách cấp phường:   1.218.374.332  đồng 

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

10  thông qua ngày 12  tháng 7 năm 2007./. 

 

                                               

 

 
 

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: 20/2007/NQ-HĐND            Sơn Trà, ngày 13 tháng 7 năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 
__________________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 

KHÓA 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 Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 

tháng 12 năm 2004; 

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

nhân dân quận, 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 10 khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009, HĐND nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 

A. Về đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 2007: 

Nhìn chung 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đều có 

chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh duy trì tốc độ tăng trưởng khá. 

Công tác thu ngân sách được chỉ đạo tập trung theo kế hoạch, đảm bảo kịp thời các 

khoản chi. Công tác xây dựng cơ bản, phát triển kết cấu hạ tầng triển khai thực hiện 

đạt kết quả. Các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng - an ninh 

được đảm bảo giữ vững. Công tác xây dựng chính quyền nhất là thực hiện cải cách 

hành chính đã được chú trọng, bước đầu thực hiện có hiệu quả. 

Tuy nhiên còn một số khó khăn, hạn chế đó là: kinh tế duy trì được tốc độ tăng 

trưởng nhưng thiếu ổn định trên một số lĩnh vực, một số công trình do vướng mắc trong 

thủ tục xây dựng nên chậm triển khai thực hiện, tiến độ triển khai các công trình Nhà 

nước và nhân dân cùng làm đạt chưa cao, vấn đề vệ sinh môi trường còn bức xúc, trên 

lĩnh vực y tế, giáo dục còn để xảy ra những sai sót đáng tiếc, tình hình an toàn giao 

thông và trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp... 

B.  Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007: 

Có biện pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chú trọng các 

mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao; tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 6 gây ra, nâng 
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cao năng lực đánh bắt trên biển, tiếp tục tổ chức tốt các tổ đội khai thác tương hổ trên 

biển, tiếp nhận quản lý tàu cá dưới 20cv, tiến hành chuyển đổi ngành nghề khai thác thuỷ 

sản bị cấm sang nghề khai thác thuỷ sản không bị cấm của quận. 

Sắp xếp các hoạt động kinh doanh ven biển, vừa đảm bảo trật tự kinh doanh vừa 

đảm bảo mỹ quan tại khu vực; phối hợp tốt với các ngành thành phố trong việc thực 

hiện các dự án du lịch trên địa bàn; làm tốt công tác quản lý thị trường, quản lý chợ, 

chống buôn lậu gian lận thương mại.  

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 đẩy mạnh các chương trình kế hoạch 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 2007; thực hiện việc tiết kiệm điện theo chủ trương của 

Chính phủ; triển khai hiệu quả việc tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự 

nghiệp năm 2007. 

Phối hợp tốt với các Ban quản lý dự án và các ngành hữu quan đẩy mạnh công tác 

giải phóng mặt bằng; kiến nghị với thành phố thực hiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng 

tại các khu tái định cư nhất là thảm nhựa các tuyến đường đã xây dựng nhà hơn 70%, 

khớp nối và thông tuyến cống thoát nước, bố trí sớm đất tái định cư các hộ dân đã bàn 

giao mặt bằng từ năm 2006 trở về trước. 

Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý các khoản nợ đọng thuế, 

đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; thực hiện tiết kiệm chi ngân sách theo Nghị 

quyết năm 2007 của HĐND quận; đảm bảo cơ cấu chi tiêu hợp lý; ưu tiên chi đầu tư 

phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế. 

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá xã hội, tổ chức tốt các hoạt động kỷ 

niệm 60 năm ngày thương binh liệt sĩ nhất là các chế độ cho các đối tượng chính sách, 

chú trọng phụng dưỡng các Bà mẹ Việt nam anh hùng; tăng cường đầu tư cho các cơ 

sở y tế, triển khai các nội dung chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình, 

quan tâm chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; làm 

tốt công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn vốn vay xoá đói giảm nghèo; thực 

hiện tốt công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai theo đúng phương châm 4 

tại chỗ; đẩy mạnh phòng chống ô nhiễm, xử lý nghiêm đối với các tổ chức và cá nhân 

gây ô nhiễm, từng bước cải thiện và đưa vào thực hiện các mô hình phát triển bền vững 

môi trường ở quận.  

Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị trật tự an 

toàn xã hội. Tổ chức tốt diễn tập cơ chế theo Nghị quyết 02/BCT tại phường An Hải 

Đông, An Hải Bắc; hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2007, không có 

đào bỏ ngũ sau giao Quân. 
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Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là làm tốt việc thực hiện cơ chế một cửa liên 

thông trên lĩnh vực đất đai, lao động thương binh và xã hôi, nâng cao hiệu lực quản lý 

nhà nước, chú trọng thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã phường thị trấn; thực hiện tốt 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thi hành án dân sự, tập trung xử lý những 

đơn thư khiếu nại tồn đọng, bức xúc; triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình 

hành động của Quận uỷ trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật 

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí đồng thời đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động: 

"Không có tiêu cực trong thi hành công vụ và bệnh thành tích trong phong trào thi đua 

yêu nước".  

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 2007, góp phần hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ năm 2007. 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND quận, HĐND các phường 

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

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 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 10  thông qua ngày 12  tháng 7 năm 2007./. 

 

 

                                               

 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Mai Mộng Tưởng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN SƠN TRÀ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  07/2007/QĐ-UBND           Sơn Trà, ngày 27 tháng 6 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Đề án Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục 

trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 
 

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

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

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

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

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

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển xã hội 

hóa giáo dục giai đoạn 2005 - 2010"; 

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

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

dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động 

giáo dục trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010. 

Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm 

tra và báo cáo Uỷ ban nhân dân quận về việc thực hiện Đề án nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân quận, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này ./. 
 
 

 
 

 

                                               

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

Lê Công Hồ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN SƠN TRÀ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 
 

ĐỀ ÁN 

Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục 

trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  07/2007/QĐ-UBND   

ngày 27 tháng 6 năm 2007 của UBND quận Sơn Trà ) 

    

Phần I 

THỰC TRẠNG XÃ HỘI HOÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

Ở QUẬN SƠN TRÀ 
 

I. HỆ THỐNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA QUẬN: 

Tổng số các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận hiện nay là  40 đơn vị 

trường học với khoảng 28.300 học sinh. Bao gồm :13 trường Mầm non, Mẫu giáo, Nhà 

trẻ (trong đó có 5 trường ngoài công lập); 14 trường Tiểu học công lập; 07 trường 

Trung học cơ sở (THCS); 04 trường Trung học phổ thông (THPT) (trong đó có 01 

trường THPT bán công); 02 Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp-Hướng 

nghiệp(GDKTTH-HN);  07 Trung tâm học tập cộng đồng. 

Trong đó: Mầm non có: 2.919 HS; Tiểu học có: 9.606 HS; THCS có: 9.111 HS; 

THPT có 5190 HS; TTGDTX-KTTH-HN có:1.474 HS. 

Theo phân cấp quản lý giao Phòng GD&ĐT tham mưu UBND quận quản lý trực 

tiếp các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận. 

II. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC : 

1. Về hệ thống trường lớp và quy mô các loại hình giáo dục đào tạo (tính đến năm 

học 2006-2007) : 

- Việc thực hiện có kết quả Đề án quy hoạch ngành học mầm non, phổ thông,  đến 

năm 2010 của thành phố đã từng bước đáp ứng yêu cầu đồng bộ hoá cơ sở vật chất 

trường lớp ở tất cả các ngành học. Đến nay, Quận có 06 trường học thuộc loại hình 

ngoài công lập; gồm: 05 trường Mầm non tư thục; 01 trường PTTH bán công. 

- Đã thu hút:32,58% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 64,71 % trẻ em trong độ tuổi 

mẫu giáo ra lớp; 88,45% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo; 100% trẻ ở độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi 

vào học Tiểu học; 92,1% thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 17 tuổi và từ 15 đến 

21 tuổi học Trung học (THCS, THPT, TCCN-DN, GDTX-HN, KTTH-HN). 

- Toàn ngành hiện có 3.827 học sinh ngoài công lập, chiếm 13,2% so với tổng số HS. 

Tỷ lệ HS ngoài công lập ở Nhà trẻ chiếm 79,88% ( thiếu 0,12% so với chỉ tiêu đến 2010 

của Nghị quyết 05/2005/NQ-CP); Mẫu giáo là 35,63% (thiếu 34,37% so với chỉ tiêu đến 
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2010 của Nghị quyết 05/2005/NQ-CP);  ở Tiểu học là 0%;THCS là 0%; THPT là 31,7 % 

( thiếu 8,3% so với chỉ tiêu đến 2010 của Nghị quyết 05/2005/NQ-CP). 

2. Chất lượng các mặt giáo dục đã được khẳng định, chất lượng mũi nhọn có tiến 

bộ rõ nét. Đến nay, quận đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập tiểu học và phổ cập  THCS, 

đạt chuẩn phổ cập bậc trung học ở 6/7 phường.  

Số trường đạt chuẩn quốc gia ở các bậc học như sau:  Mầm non: 2/8 trường 

(TL:25%); Tiểu học: 8/14 trường (TL:57 %); THCS:1/7 trường (TL:14,2 %); THPT: 

2/4 trường (TL:50 %). Có 12/14 trường Tiểu học học ngày 2 buổi, với 6.602/8.617 học 

sinh (đạt tỷ lệ 76,67 %);  

3. Toàn ngành hiện có 200 cán bộ giáo viên ngoài công lập, chiếm tỷ lệ 1,3%. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực sư phạm, đào tạo chuẩn hoá, nâng 

chuẩn đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp được chú trọng, nhất là đối 

với đội ngũ GV ngoài công lập. 

Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trong đó tỷ lệ trên chuẩn tương ứng ở các bậc học là: 

Mẫu giáo:100 % và 66,7%; Tiểu học: 100% và 61,9%; THCS: 98,5% và 57,5%; THPT: 

98,9% và 7,3%;  

4. Trong 9 năm qua (1997-2006), quận đã được thành phố bố trí                              

76.363 m2 đất để xây mới, mở rộng các cơ sở giáo dục. Đầu tư xây dựng cơ bản cho 

các đơn  vị, trường học trên 120  tỉ đồng. Riêng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

được xây dựng trên diện tích 30.000 m2, tổng mức đầu tư là 96,6 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, bằng các nguồn thu cho phép (học phí, tiền xây dựng trường, quỹ 

Hội CMHS) ngành GD&ĐT quận đã huy động được mỗi năm trên 2 tỷ đồng để đầu tư 

cho phát triển sự nghiệp giáo dục. 

5. Cùng với nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp, từ năm 1997 đến nay, các 

đơn vị, trường học ngoài công lập đã đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất 

- kỹ thuật trường học. 

6. Trong 5 năm qua, bằng nhiều nguồn kinh phí, các cơ sở giáo dục - đào tạo đã 

được trang bị máy tính với những mức độ khác nhau; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý giáo dục. Việc giảng dạy tin học được triển khai ở bậc THPT 

và giảng dạy thí điểm ở một số trường thuộc cấp THCS, Tiểu học, bậc Mầm non. Công 

tác giảng dạy ngoại ngữ được chú trọng; có 100% học sinh THCS, THPT và 100% học 

sinh lớp 3,4,5, bậc Tiểu học được học ngoại ngữ. 

7. Quận hiện có126 trẻ em khuyết tật học hoà nhập ở các loại hình trường lớp 

mầm non, phổ thông; chiếm khoảng 60% tổng số trẻ khuyết tật trên địa bàn. Quận đã 

duy trì tốt việc chăm sóc, giáo dục các cháu khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc 

da cam, giúp các em tiếp tục được đi học. Huy động của các tổ chức từ thiện ,nhân đạo 

được hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ cho các em. 

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ. 
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1. Do tình hình kinh tế- xã hội của quận còn khó khăn, mức sống của nhân dân 

còn thấp, nên việc huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân , sự đầu tư của các 

gia đình cho việc học tập của con em mình còn hạn chế. 

2. Về thực hiện cơ chế chính sách: 

- Khả năng quỹ đất để giao hoặc cho các cơ sở ngoài công lập thuê để làm cơ sở 

hoạt động theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP không thực hiện được, do tại khu vực nội 

thành không còn quỹ đất. Trong khi đó, khu vực ngoại thành tuy quỹ đất còn nhiều, 

nhưng khó thực hiện xã hội hoá do điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, chưa thu hút 

được người học. Các trường dân lập, tư thục phải tự lo về cơ sở vật chất là chính, trong 

khi Nhà nước vẫn chưa ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách 

ưu đãi về việc cấp đất, miễn , giảm tiền sử dụng đất. 

- Văn bản hướng dẫn quản lý tài chính ở các trường ngoài công lập chưa cụ thể 

nên quá trình chỉ đạo, thực hiện ở các trường dân lập, tư thục cũng còn nhiều lúng túng. 

3. Mức thu học phí chậm điều chỉnh nên đã ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ 

sở giáo dục-đào tạo. Mức thu học phí ở các trường dân lập, tư thục thấp là trở ngại lớn 

đối với việc mở rộng và nâng cao chất lượng xã hội hoá. Phần lớn giáo viên các trường 

ngoài công lập (chủ yếu là các trường Mầm non) ở các vùng khó khăn có thu nhập 

thấp, một số nơi vẫn chưa được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, chế độ hưu 

trí… do nhà trường không đủ khả năng kinh phí để thực hiện. Một bộ phận giáo viên 

dạy ngoại ngữ ở Tiểu học, giáo viên Mầm non hợp đồng hưởng lương từ mức thu học 

phí của học sinh  nên đời sống gặp không ít khó khăn. 

4. Nguồn kinh phí từ ngân sách chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của ngành, 

nhất là kinh phí chi cho hoạt động dạy-học (bình quân chi cho con người của các ngành 

học, bậc học đến trên 90% ngân sách chi thường xuyên), kinh phí triển khai chương 

trình công nghệ thông tin của ngành. 
 

Phần  II 

MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN XÃ HỘI HOÁ 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  ĐẾN NĂM 2010 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, hoàn thiện chính sách.Tăng tỷ lệ chi ngân sách 

cho giáo dục và đào tạo. Đổi mới mục tiêu, phương thức, cơ cấu và nguồn vốn đầu tư, 

tập trung cho các nhiệm vụ trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia; (đào tạo 

nhân lực cho các ngành, nghề mũi nhọn, trọng điểm); ưu tiên  cho  các đối tượng chính 

sách và trợ giúp người nghèo, trên cơ sở đổi mới chế độ miễn, giảm phí theo hướng 

công khai, hợp lý. 

2. Chuyển cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn quận sang hoạt động theo cơ chế 

đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 

bộ máy, biên chế và tài chính (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp). Có lộ trình thích hợp chuyển  
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trường THPT Bán công Ngô Quyền sang loại hình dân lập, tư thục. Tiếp tục phát triển 

trường, lớp Mầm non tư thục.  

3. Trước năm 2010, tỷ lệ học sinh ngoài công lập tối thiểu đạt: Nhà trẻ:         82,0%; 

Mẫu giáo: 49,0%; THPT: 30%; 

4. Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng 

nhu cầu học tập thường xuyên của mọi người, ở mọi nơi, mọi trình độ và mọi lứa tuổi. 

Tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội tham gia xây 

dựng các cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền: 

- Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách về xã hội hoá giáo dục để các cấp 

uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các cơ sở giáo dục và nhân dân có nhận thức đúng, đầy 

đủ, thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hoá trong các lĩnh vực GD&ĐT; tạo được 

sự nhất trí cao trong toàn xã hội về nhận thức và tổ chức thực hiện. 

- Thực hiện xã hội hoá nhằm phát huy tiềm năng  trí tuệ và vật chất trong nhân 

dân, huy động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục; đồng thời, tạo điều kiện để 

người dân, đặc biệt là đối tượng chính sách, người khuyết tật, người nghèo được thụ 

hưởng thành quả giáo dục ở mức độ ngày càng cao. 

- Phát động các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình xã hội 

hoá giáo dục trong từng ngành học, bậc học. Tập thể và người lao động trong các cơ 

sở ngoài công lập có thành tích xuất sắc được Nhà nước khen thưởng theo quy định 

của Chính phủ. 

2. Xây dựng mang lưới trường lớp: 

- Dự báo hệ thống GD&ĐT quận đến năm 2010 có 42 đơn vị giáo dục và đào tạo 

với khoảng 28.945 học sinh. Trong đó có: 13  trường Mầm non, Mẫu giáo, Nhà trẻ , 15 

trường Tiểu học, 08 trường THCS, 04 trường THPT, 02 Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên, Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp , 

07 Trung tâm học tập cộng đồng. 

- Thực hiện lộ trình xây dựng mới và chuyển trường công lập, bán công có điều 

kiện phù hợp sang loại hình đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài 

chính, tự chịu trách nhiệm, chuyển trường THPT Bán công Ngô Quyền  sang loại hình 

dân lập hoặc tư thục. 

2.1. Trường mầm non: 

 a) Về mạng lưới : Toàn quận có 13 trường Mầm non (so với năm học 2006-2007 

không tăng); trong đó có: 08 trường Mầm non công lập, chiếm 61%; có 05    trường 

Mầm non ngoài công lập, chiếm 39%. Trường thành lập mới chủ yếu là loại hình dân 

lập hoặc tư thục và phải có đủ điều kiện theo Điều lệ trường Mầm non. 

b) Về quy mô: Huy động 35% trẻ em trong độ tuổi vào nhà trẻ, 70 % trẻ em trong 

độ tuổi mẫu giáo ra lớp, thu hút 98% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo. Nhà trẻ có 1.500 cháu, 
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trong đó có 1.250 cháu ngoài công lập, chiếm 85,0%. Mẫu giáo có 3.747 học sinh, 

trong đó có 1.800 học sinh ngoài công lập, chiếm 49,0%. 

c) Lộ trình xây dựng và chuyển đổi loại hình: Duy trì, không phát triển thêm 

trường Mầm non công lập. Phát triển thêm 02 trường MN tư thục để đáp ứng nhu cầu 

học tập của nhân dân. 

2.2. Trường Tiểu học : 

a) Về mạng lưới: có 15 trường Tiểu học (so với năm học 2006-2007 tăng thêm 01 

trường); trong đó có 15 trường tiểu học công lập, chiếm 100%; trường tiểu học ngoài 

công lập: không có, chiếm 0% ; tách trường Tiểu học Quang Trung có quy mô trên 30 

lớp. 

b) Về quy mô: Có 9.500 học sinh tiểu học, trong đó, học sinh ngoài công lập: 

không có. 

c) Lộ trình xây dựng và chuyển đổi loại hình: 

- Năm học 2008-2009: Thành lập mới trường tiểu học công lập Quang Trung 2 

(phường Mân Thái). 

2.3. Trường Trung học cơ sở (THCS): 

a) Về mạng lưới: Có 08 trường THCS (so với năm học 2006-2007 tăng thêm 01 

trường); trong đó có 08 trường THCS công lập, chiếm tỷ lệ 100%. Trường công lập 

mới được thành lập trên cơ sở tách các trường có quy mô trên 40 lớp. 

b) Về quy mô: Có 9150  học sinh THCS công lập. 

c) Lộ trình xây dựng và chuyển đổi loại hình: 

- Năm học 2010-2011: Thành lập mới trường THCS Lý Tự Trọng 2 (phường Thọ 

Quang). 

2.4. Trường Trung học phổ thông (THPT): 

a) Về mạng lưới: Có 04 trường THPT (so với năm học 2006-2007 không tăng, 

giảm); trong đó có 03 trường công lập, chiếm 75% và 01 trường dân lập ,tư thục, chiếm 

25%. 

b) Về quy mô: Có 5.200 học sinh THPT, trong đó có 1630 học sinh ngoài công 

lập, chiếm 30%.  

c) Lộ trình xây dựng và chuyển đổi loại hình: 

- Năm học 2008-2009: Chuyển trường THPT bán công Ngô Quyền sang loại hình 

dân lập hoặc tư thục. 

2.5. Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp, Trung tâm học 

tập cộng đồng: 

- Trung tâm KTTH-HN hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm 

toàn bộ chi phí hoạt động; ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất. Chú trọng nâng cao chất lượng của loại hình đào tạo này. 
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- Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các Trung tâm học tập 

cộng đồng. 

- Triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010 theo Quyết định 

số 112/2005/QĐ-TTg, tạo cơ hội cho đông đảo người lao động được tiếp tục học tập, 

đào tạo lại, bồi dưỡng ngắn hạn định kỳ và thường xuyên theo các chương trình giáo 

dục phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng đối tượng cụ thể. 

3. Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý: 

3.1. Về chính sách khuyến khích XHH hoạt động giáo dục -đào tạo:  

Thực hiện theo chính sách chung của UBND thành phố sau khi đã được UBND 

thành phố phê duyệt. 

3.2. Về cơ chế quản lý: 

- Hoàn thiện các quy định về mô hình, quy chế hoạt động của các đơn vị ngoài 

công lập theo hướng quy định rõ trách nhiệm, mục tiêu hoạt động, nội dung, chất lượng 

dịch vụ, sản phẩm, chế độ sở hữu và cơ chế hoạt động. 

- Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo phân cấp của UBND thành phố, gắn 

trách nhiệm quản lý về mặt Nhà nước trên địa bàn phường, đặc biệt là trường Mầm 

non tư thục, nhóm trẻ gia đình. 

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Quy định chế độ và trách nhiệm thanh 

tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cấp; đồng thời phát huy dân chủ ở cơ sở để giám 

sát công việc quản lý của các cấp. 

- Thực hiện quyền tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về nguồn thu. 

+ Đối với các trường công lập: hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự chủ 

tài chính, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/ NĐ/CP. 

+ Đối với các trường bán công: Khi trường chưa thay đổi loại hình hoạt động, 

UBND thành phố quy định các nguồn thu. 

+ Đối với các trường ngoài công lập (dân lập, tư thục): Thực hiện theo quy định 

tại Điều 13 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP. 

4. Đa dạng hoá các nguồn lực: 

4.1. Thành lập Quỹ bảo trợ giáo dục: 

Quỹ bảo trợ giáo dục được thành lập theo điều 98 của Luật Giáo dục năm 2005 

và Điều 42 Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục năm 2005, nhằm huy động 

các nguồn lực tài chính trong cha mẹ học sinh; sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức 

trong và ngoài nước, với mục đích là công cụ đắc lực để phát triển và đảm bảo chất 

lượng giáo dục -đào tạo; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. 

Mức vận động quỹ được hình thành trên nguyên tắc tự nguyện đóng góp của các 

tổ chức, cá nhân. Nội dung sử dụng Quỹ bảo trợ giáo dục: Hỗ trợ, động viên, khen 
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thưởng, khuyến khích người học, giúp dỡ tài chính cho người học, góp phần phát triển 

giáo dục. 

4.2. Tăng cường nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước: 

- Đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư, động viên các khoản đóng góp tự nguyện, 

từ thiện cho giáo dục, mở rộng các Quỹ khuyến học; khuyến khích cá nhân và tổ chức 

đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và mở thêm trường học mới. 

- Phổ biến rộng rãi dự báo phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục-đào tạo, nhu cầu 

huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng cơ sở vật chất trường học; 

thực hiện các chương trình, đề án phát triển giáo dục-đào tạo, của thành phố; gửi cán 

bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đi học tập ở nước ngoài và thực hiện các đề án nghiên 

cứu khoa học. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các dự án vốn vay của các tổ chức tài 

chính quốc tế đầu tư cho giáo dục và đào tạo thành phố. 

5. Quan tâm về giáo dục khuyết tật và chính sách công bằng xã hội: 

- Nâng cao năng lực quản lý giáo dục trẻ khuyết tật và tăng cường sự phối hợp 

liên ngành trong chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật. 

- Thực hiện hệ thống chính sách của thành phố đối với giáo dục trẻ khuyết tật; ưu 

tiên miễn giảm học phí cho các đối tượng chính sách, gia đình có công và người nghèo, 

vùng đặc biệt khó khăn. 

- Khuyến khích các tổ chức từ thiện tham gia hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ 

khuyết tật. Nhân rộng, phát triển các mô hình mái ấm, nhà mở, đảm bảo 100% trẻ mồ 

côi không nơi nương tựa và 96% trẻ khuyết tật được chăm sóc. 

- Tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước cho giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ em dân 

tộc, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam. 

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy trẻ khuyết tật đủ về 

số lượng và chất lượng dể đáp ứng nhu cầu đi học ngày càng tăng của trẻ khuyết tật; 

có dịch vụ hỗ trợ đồng bộ bảo đảm những điều kiện phù hợp sự tham gia của trẻ khuyết 

tật trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

Phần  III 

TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN 
 

Để triển khai có hiệu quả Đề án đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục trên 

địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2006-2010, UBND quận phân công trách nhiệm của 

các ngành ,các cấp như sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan để triển 

khai Đề án có hiệu quả. 

- Xây dựng lộ trình cụ thể và triển khai thực hiện chuyển đổi loại hình theo đúng 

tiến độ. 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục-đào tạo; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp 

sai phạm để ngăn chặn những hành vi tiêu cực, gian lận, làm trái quy định, cạnh tranh 

thiếu lành mạnh trong quá trình xã hội hoá. 

- Tham mưu, đề xuất để UBND quận phê duyệt phân loại đơn vị sự nghiệp có thu 

của các đơn vị, trường học thuộc địa bàn quận theo 3 mức: tự bảo đảm kinh phí, bảo 

đảm một phần kinh phí, do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ. Xác định mức kinh 

phí ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên đối với từng loại đơn vị. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Hướng dẫn thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hoá. 

- Thực hiện phân loại đơn vị sự nghiệp theo 3 cấp độ và tự chủ tài chính , tự chịu 

trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Xác định phân loại và mức kinh phí 

ngân sách Nhà nước đảm bảo hoạt động thường xuyên đối với từng loại hình đơn vị. 

- Đề xuất xử lý các vấn đề về sở hữu, tính chất lợi nhuận và phi lợi nhuận, trách 

nhiệm của các cơ sở và hình thức xã hội hoá trong từng lĩnh vực, kiến nghị các cơ chế 

, chính sách phù hợp. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan đề xuất chính sách đầu tư, 

hỗ trợ của Nhà nước cho các cơ sở ngoài công lập. 

3. Phòng Tài nguyên Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch, rà 

soát , điều chỉnh, bổ sung và giám sát việc thực hiện quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất tại 

các địa phương, đảm bảo đủ quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng trường học. 

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế, phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn về 

chế độ phí sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất phù hợp với Luật Đất đai 

hiện hành, phù hợp với từng loại hình cơ sở dịch vụ và khi chuyển đổi loại hình. 

4. Phòng Tổ chức chính quyền: 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan nghiên 

cứu về mô hình tổ chức, quản lý các cơ sở giáo dục -đào tạo công lập và ngoài công 

lập theo quy định chung của Nhà nước; đề xuất để UBND quận trình lên UBND thành 

phố ban hành cơ chế , chính sách chuyển đổi các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập 

sang loại hình ngoài công lập; khuyến khích mở các trường, cơ sở giáo dục và đào tạo 

ngoài công lập. 

5. UBND các Phường: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xã hội hoá giáo dục phù hợp với chủ 

trương, chính sách của Nhà nước thuộc thẩm quyền và điều kiện của địa phương. 

- Huy động các nguồn lực tại địa phương để thực hiện công tác xã hội hoá giáo 

dục-đào tạo. 

6. Các cơ sở giáo dục - đào tạo: 
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Có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương ,chính sách, quy định của 

Nhà nước; có biện pháp không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm. 

Thủ trưởng các phòng, ban ngành, Chủ tịch UBND các phường và các cơ quan 

liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện Đề 

án có hiệu quả; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả gửi Phòng Giáo dục & Đào tạo để 

tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân quận. 

Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần kịp thời báo 

cáo Uỷ ban nhân dân quận (thông qua Phòng Giáo dục & Đào tạo) để xem xét điều 

chỉnh cho phù hợp./. 

 

 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Công Hồ 



   

50 CÔNG BÁO/Số 27 + 28/Ngày 20-7-2007  

 

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: 4701/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 22  tháng 6 năm 2007 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Qui định giá đất hộ phụ để thu tiền giao quyền sử dụng đất  

tái định cư tại các khu tái định cư trên địa bàn thành phố 

 

 

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 Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; 

Căn cứ Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và 

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

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố tại Tờ trình số 1625/BC-STC-GCS ngày 

10 tháng 5 năm 2007; ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban của Chủ tịch và các Phó 

Chủ tịch UBND thành phố ngày 04.6.2007,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Qui định giá đất hộ phụ để thu tiền giao quyền sử dụng đất tái định cư tại 

các khu tái định cư trên địa bàn thành phố áp dụng cho các hộ thuộc diện giải tỏa đền 

bù giá đất theo Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 21.6.2006, Quyết định số 

69/2006/QĐ-UBND ngày 08.8.2006, Quyết định số 107/2006/QĐ-UB và QĐ số 

108/2006/QĐ-UB ngày 20.12.2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, cụ thể: 

 - Hộ được bố trí đất theo giá hộ phụ khi thu tiền sử dụng đất được nhân hệ số 1,3 

lần đối với giá đất tái định hộ chính đã quy định. 
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Điều 2. Giao trách nhiệm cho các Ban Quản lý dự án, Công ty thực hiện nhiệm 

vụ giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố: 

1. Thực hiện công khai, niêm yết sơ đồ tổng mặt bằng chi tiết chia lô và đơn giá 

đất theo Quyết định này. 

2. Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ thuộc diện tái định cư sớm làm 

thủ tục nhận đất, giao đất ở theo chỉ đạo của UBND thành phố để ổn định cuộc sống; 

đồng thời lập thủ tục thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách Nhà nước và phối hợp với 

UBND các quận, huyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo qui 

định. 

Điều 3. Giao Sở Tài chính thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố thường xuyên theo dõi hướng dẫn và kiểm tra các Ban Quản lý dự án, Công 

ty thực hiện nhiệm vụ giải tỏa, bố trí đất tái định cư trong việc tổ chức thực hiện Quyết 

định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Trưởng ban các 

Ban Quản lý dự án, Giám đốc các Công ty thực hiện nhiệm vụ giải tỏa, bố trí đất tái 

định cư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./. 
 

 

   

 

 

                                               

 

 
 

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: 5132/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 03 tháng 7 năm 2007 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của 

Báo cáo viên pháp luật thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

Căn cứ Quyết định số 210/1999/QĐ-BTP ngày 09 tháng 7 năm 1999 của Bộ Tư 

pháp ban hành Quy chế Báo cáo viên pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chủ tịch 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật thành phố Đà 

Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Báo cáo viên 

pháp luật thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn và 

kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng 

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

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Báo cáo viên pháp luật thành phố 

căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

 

   

 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

 

QUY CHẾ 

Hoạt động của Báo cáo viên pháp luật thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5132/QĐ-UBND 

ngày 03 tháng 7  năm 2007 của UBND  thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Báo cáo viên pháp luật thành phố là những người thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tư pháp và 

được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố công nhận tại Quyết định số 2731/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 4 năm 2007.  

Điều 2. Báo cáo viên pháp luật thành phố có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân dân 

thành phố, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố trực 

tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo Quy chế báo cáo viên 

pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 210/1999/QĐ-BTP ngày 09 tháng 7 năm 

1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố, 

chương trình, kế hoạch của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

thành phố.  

Điều 3. Báo cáo viên pháp luật thành phố chịu sự chỉ đạo, quản lý của Hội đồng 

Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, trực tiếp là Giám đốc Sở Tư 

pháp -  Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành 

phố.  

 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 Đ iề u 4. Yêu cầ u đ ố i vớ i công tác báo cáo pháp luậ t 

Hoạt động báo cáo pháp luật phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

1. Đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

2. Chính xác, phổ thông, dễ hiểu, có sức thuyết phục; 
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3. Tác động tích cực đến người nghe nhằm góp phần tạo niềm tin pháp luật, cổ 

vũ, động viên cán bộ, nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước. 

Điều 5. Tiêu chuẩn của báo cáo viên pháp luật thành phố 

1. Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, trung thực, gương mẫu thực hiện 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hiện đang sinh 

sống, làm việc tại thành phố Đà Nẵng.; 

2. Có phẩm chất chính trị vững vàng, tư cách đạo đức tốt; uy tín trong công tác, 

trong sạch và gương mẫu trong sinh hoạt;     

3. Có trình độ cử nhân Luật hoặc đại học các ngành khác và công tác ở một lĩnh 

vực liên quan đến pháp luật từ 3 năm trở lên. Có kiến thức và năng lực hoạt động thực 

tiễn trong công tác pháp luật, có khả năng báo cáo pháp luật trước công chúng; 

4. Tự nguyện, nhiệt tình, có đủ điều kiện sức khoẻ và thời gian để hoàn thành 

nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật và được cơ quan, tổ chức nơi mình công tác, sinh hoạt 

hoặc chính quyền cơ sở giới thiệu. 

Điều 6. Phạm vi hoạt động của báo cáo viên pháp luật thành phố 

1. Hoạt động tuyên truyền pháp luật của báo cáo viên pháp luật được tiến hành 

thường xuyên theo kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đồng thời được thực 

hiện từng đợt đột xuất theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố, của 

Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; 

2. Khi có văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành theo sự chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân thành phố cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, Hội đồng Phối hợp 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức, chỉ đạo các ngành, đoàn thể 

liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung văn bản pháp 

luật đó; 

3. Trên cơ sở tài liệu được cung cấp, báo cáo viên pháp luật chủ động xây dựng 

đề cương chi tiết, sát hợp với văn bản pháp luật và tình hình thực tiễn để phục vụ việc 

tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức trong cơ quan, tổ chức hoặc cho nhân 

dân ở các địa phương trên địa bàn thành phố. 

Điều 7. Thẻ báo cáo viên pháp luật 

1. Thẻ báo cáo viên pháp luật chứng nhận tư cách, năng lực báo cáo về pháp luật 

của người được cấp thẻ; 

2. Thẻ báo cáo viên pháp luật thành phố do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố 

cấp theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 
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Điều 8. Quyền của báo cáo viên pháp luật thành phố 

1. Được cung cấp thông tin, văn bản quy phạm pháp luật, Bản tin Tư pháp thành 

phố Đà Nẵng và các tài liệu khác cần thiết để phục vụ cho công tác báo cáo pháp luật; 

2. Được tham dự các hoạt động học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao kiến 

thức chuyên môn về phổ biến giáo dục pháp luật do Uỷ ban nhân dân thành phố, Hội 

đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức; 

3. Được sử dụng thẻ báo cáo viên pháp luật để thực hiện công tác báo cáo pháp 

luật và tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật khác; 

4. Được hưởng thù lao báo cáo pháp luật theo quy định hiện hành tương xứng với 

thời gian, chất lượng công việc được giao. Thù lao do cơ quan, đơn vị, địa phương tổ 

chức việc tuyên truyền pháp luật chi trả. 

Điều 9. Nghĩa vụ của Báo cáo viên pháp luật 

1. Chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung báo cáo, phải phát ngôn đúng chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, truyền đạt đúng tinh thần nội dung văn bản pháp luật, 

không tiết lộ bí mật Nhà nước trong quá trình báo cáo pháp luật, không sử dụng thẻ 

báo cáo viên pháp luật vào các mục đích ngoài mục đích giới thiệu tư cách báo cáo 

viên; 

2. Luôn học tập chuyên môn, trao dồi nghiệp vụ tuyên truyền, tìm hiểu thực tiễn, 

thu thập thông tin để nâng cao năng lực phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo kế hoạch 

báo cáo pháp luật đã đề ra, thực hiện có chất lượng các hoạt động báo cáo pháp luật;        

3. Thường xuyên giữ mối liên hệ với Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật thành phố, báo cáo cho cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý và Sở Tư pháp 

về hoạt động của mình, về ý kiến của các đối tượng được báo cáo pháp luật; 

4. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hằng năm cho Sở Tư pháp 

- cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành 

phố; 

5. Báo cáo với Sở Tư pháp về việc không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy 

định tại Điều 5 Quy chế này để Sở Tư pháp làm thủ tục đề nghị xoá tên hoặc thay thế 

Báo cáo viên khác. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Tư pháp 
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1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc công 

tác tuyên truyền pháp luật của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật theo định hướng, chỉ đạo 

của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; 

2. Tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm không ngừng nâng cao trình độ của Báo cáo viên 

pháp luật; 

3. Trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các 

Báo cáo viên pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương  và đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao; 

4. Tổ chức cấp thẻ Báo cáo viên pháp luật theo quy định; 

5. Theo dõi, kiểm tra và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt động 

của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật; 

6. Đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố công nhận, bổ sung, thay thế, xoá 

tên Báo cáo viên pháp luật. 

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương 

Cơ quan, đơn vị, địa phương nơi Báo cáo viên pháp luật đang công tác có trách 

nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Báo cáo viên pháp luật hoàn thành nhiệm vụ được 

giao.    

Điều 12. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của 

báo cáo viên pháp luật thành phố bao gồm: 

1. Kinh phí trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ, hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật của Báo cáo viên; 

2. Kinh phí tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh 

nghiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Báo cáo viên; 

3. Kinh phí mua, biên soạn, nhân bản tài liệu, đề cương tuyên truyền pháp luật; 

4. Kinh phí hỗ trợ cho Báo cáo viên pháp luật thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật theo chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật thành phố. 

Điều 13. Hàng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động 

công tác tuyên truyền pháp luật của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật thành phố và tổng 

hợp chung với kinh phí hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật thành phố để trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt. 
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Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14.  Khen thưởng, kỷ luật 

1. Báo cáo viên pháp luật có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 

nhân dân thì được Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật và cơ quan có thẩm quyền khen thưởng theo quy định 

chung của Nhà nước. 

2. Báo cáo viên pháp luật vi phạm Quy chế này, không còn đủ tư cách báo cáo 

viên thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị tạm đình chỉ hoạt động báo cáo pháp luật, 

xoá tên trong danh sách báo cáo viên và thu hồi thẻ báo cáo viên.  

Điều 15. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc hoặc phát 

sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để 

tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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