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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:58/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2007 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực của các cơ quan, công chức 

trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương 

 

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, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực của các cơ quan, công chức trực tiếp 

tham gia vào công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở 

địa phương với các nội dung sau đây:  

1. Mục tiêu, yêu cầu 

a) Nâng cao năng lực cho các cơ quan và đội ngũ cán bộ công chức tham gia trực 

tiếp hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm cung cấp đầy 

đủ thông tin pháp luật và các chính sách có liên quan phục vụ cho công tác xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất cơ chế, giải pháp khắc phục các mặt hạn chế về 

kỹ thuật soạn thảo để nâng cao chất lượng văn bản, nâng cao năng lực tác nghiệp và 

chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương; 
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b) Nâng cao nhận thức, năng lực phân tích chính sách của đội ngũ cán bộ, công 

chức tham gia xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiện toàn tổ chức các 

tổ chức pháp chế sở, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện; 

tăng cường các điều kiện bảo đảm cho công tác soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm 

pháp luật của từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật;         

c) Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng đủ số lượng công chức 

có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác soạn thảo, thẩm định và kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công 

chức thực hiện công tác này.   

2. Nội dung thực hiện  

a) Nâng cao năng lực cho các cơ quan, công chức trực tiếp xây dựng, ban 

hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

- Đối với công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật  

+ Nâng cao năng lực cho các cơ quan, đội ngũ công chức: 

Tập trung vào việc tăng cường năng lực cho các cơ quan, đội ngũ công chức của 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND quận, huyện (những cơ quan 

chịu trách nhiệm chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản 

lý); cơ quan có chức năng thẩm định (cơ quan Tư pháp), cơ quan có chức năng thẩm 

tra văn bản quy phạm pháp luật (Ban Pháp chế HĐND thành phố, Văn phòng UBND 

thành phố), đại biểu HĐND, các thành viên UBND. Việc tăng cường năng lực cho các 

cơ quan trước hết là việc xác định rõ hơn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức, biên chế, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, đầu tư kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức 

tại các sở, ngành phải dựa vào đặc điểm của từng đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, cần 

tập trung vào việc bổ sung kiến thức chuyên ngành, kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 

nước và xây dựng pháp luật. Đây là một điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc nâng cao 

chất lượng hoạt động quản lý, chất lượng công tác xây dựng các dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công quản lý.  

+ Nâng cao chất lượng thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật: 

Tập trung vào việc tăng cường, nâng cao năng lực cho các cơ quan Tư pháp, Văn 

phòng UBND, Ban Pháp chế HĐND. Với chức năng là cơ quan thẩm định, thẩm tra 

các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống 

nhất, tính khả thi của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, các cơ 

quan Tư pháp địa phương, Văn phòng UBND, Ban Pháp chế HĐND cần được củng 

cố, tăng cường về nguồn nhân lực và vật lực, trang bị những thông tin cần thiết để cập 

nhật, tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có cơ 

chế khuyến khích để các cán bộ có năng lực thực sự tham gia vào công tác thẩm định, 
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thẩm tra góp phần nâng cao chất lượng của văn bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 

xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi.  

+ Tăng cường vị trí, vai trò của người đứng đầu cơ quan tư pháp ở địa phương 

trong công tác quản lý nhà nước về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật: 

+ Bảo đảm, phát huy, mở rộng dân chủ trong quá trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật: 

Xây dựng diễn đàn để các tổ chức, doanh nghiệp và công dân giám sát và tham 

gia ý kiến vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và ý kiến phản hồi trong 

quá trình tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện cơ chế thu hút, 

trưng cầu sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học tham gia vào quá trình soạn 

thảo, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; khai thác có hiệu quả kết quả 

các công trình nghiên cứu khoa học làm cơ sở khoa học cho công tác xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật; tổng hợp, phân tích, đánh giá, lưu giữ ý kiến đóng góp của nhân 

dân và doanh nghiệp làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng, tính khả thi văn bản quy 

phạm pháp luật. 

+ Tăng cường cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin trong công tác xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật:  

Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp, chia sẻ 

các thông tin cần thiết cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng cơ 

chế hoạt động phù hợp, tăng cường nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất để Trung tâm 

Công báo thuộc Văn phòng UBND thành phố có đủ khả năng đăng tải đầy đủ, kịp thời 

những văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương có liên quan đến địa phương và 

những văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương theo các quy định của pháp luật về 

Công báo; khai thác có hiệu quả hệ thống Công báo trong công tác quản lý và công tác 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương; đẩy nhanh tiến trình tin học hóa 

quản lý hành chính, xây dựng, hoàn chỉnh, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia 

về pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở 

địa phương. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật có khả năng truy cập nhanh phục vụ cho việc 

tra cứu, tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực, những dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các ý kiến khác 

nhau, những số liệu, báo cáo, đánh giá, thống kê, bài viết bình luận, đánh giá liên quan 

đến các quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu ngày 

càng cao của công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.                                                                           

- Đối với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

Tăng cường công tác rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm 

pháp luật. Sở Tư pháp và các sở, ngành, HĐND, UBND các quận, huyện, các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện, UBND các xã, phường, các tổ chức pháp 
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chế cần đẩy mạnh công tác rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

nhằm phát hiện những chồng chéo, mâu thuẫn, sai sót trong hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật; đề nghị hủy bỏ những quy định sai trái, sửa đổi những quy định chưa phù 

hợp, ban hành mới những quy định cần thiết để điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh. 

Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó, tổng kết rút kinh nghiệm và đưa ra những 

kiến nghị về những sai sót thường gặp, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó, 

những biện pháp khắc phục cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.                 

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của bộ phận chuyên môn và công chức trực 

tiếp thực hiện công tác thẩm định dự thảo, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

ở cơ quan Tư pháp 

Theo quy định hiện hành, Phòng Văn bản quy phạm pháp luật là tổ chức giúp việc 

của Giám đốc Sở Tư pháp, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Sở Tư pháp giúp 

Chủ tịch UBND thành phố tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành 

phố và kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, 

UBND quận, huyện. Phòng Tư pháp bố trí công chức giúp Trưởng phòng thực hiện 

công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền được giao. 

Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác theo quy định, cần thiết quan tâm về chế độ, 

chính sách và các điều kiện làm việc cụ thể cho Phòng Văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc Sở Tư pháp và công chức thực hiện công tác văn bản của Phòng Tư pháp quận, 

huyện. 

Trước mắt, việc bảo đảm biên chế phù hợp (từ 05 đến 06 công chức) cho Phòng 

Văn bản quy phạm pháp luật, 01 công chức chuyên trách công tác văn bản (thẩm định, 

kiểm tra văn bản) ở Phòng Tư pháp quận, huyện cùng các điều kiện, phương tiện làm 

việc hỗ trợ sẽ giúp cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp có điều kiện kiện toàn và nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định, kiểm tra văn bản. 

Về cơ chế, chính sách, nghiên cứu, xem xét việc xác định chức danh “Thẩm định 

viên văn bản”, “Kiểm tra viên văn bản” cho công chức trực tiếp thực hiện công tác 

thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

ở các cấp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  - Bộ Tư pháp, Phòng Văn bản 

quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp). 

c) Xác định trách nhiệm, tăng cường kỷ cương trong công tác xây dựng, kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp luật 

Cần phân định và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ trì soạn thảo, các 

cơ quan, tổ chức tham gia góp ý trong từng giai đoạn của quá trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật. Theo đó, ban hành Quy chế về việc lấy ý kiến của các tổ chức, cá 

nhân là đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của các dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật; Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật…       
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3. Biện pháp triển khai 

a) Khảo sát, đánh giá về số lượng, chất lượng và công tác quản lý đội ngũ 

công chức trực tiếp tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật  

- Nội dung khảo sát: 

+ Số lượng, cơ cấu công chức theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý 

luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ; 

+ Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính 

trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ; 

+ Đánh giá khả năng chuyên môn hóa của công chức trong công tác xây dựng và 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, trong đó đánh giá mặt mạnh, 

mặt còn tồn tại, hạn chế của đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp tham gia xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;   

+ Đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức 

trực tiếp tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng 

UBND thành phố tổ chức khảo sát ở các sở, ngành và UBND các quận, huyện, xã, 

phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

b) Khảo sát, đánh giá các điều kiện đảm bảo cho công tác soạn thảo, thẩm 

định văn bản quy phạm pháp luật 

- Nội dung khảo sát: 

+ Cơ chế, chính sách bảo đảm cho công tác soạn thảo, thẩm định dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật; 

+ Điều kiện làm việc; trang thiết bị, phương tiện làm việc, việc ứng dụng tin học 

trong công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND.     

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở 

Bưu chính, Viễn thông và Văn phòng UBND thành phố tổ chức khảo sát ở các sở, 

ngành và UBND các quận, huyện.   

c) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật ở các ngành, địa phương 

- Nội dung thực hiện: 

+ Tổ chức hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về 

công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, 

UBND cho công chức các sở, ngành; công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

các quận, huyện; cán bộ văn phòng, cán bộ tư pháp - hộ tịch xã, phường trên địa bàn 

thành phố;  
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+ Tổ chức biên soạn sổ tay về kỹ năng và nghiệp vụ trong công tác xây dựng, ban 

hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND phát hành đến tổ 

chức pháp chế các sở, ngành; công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các 

quận, huyện.   

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng 

UBND thành phố triển khai.  

d) Xây dựng Cơ sở dữ liệu pháp luật của thành phố Đà Nẵng và tổ chức lấy 

ý kiến của nhân dân tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật  

- Nội dung thực hiện: 

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật của thành phố Đà Nẵng bao gồm tất cả các 

văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố, quận, huyện, xã, phường 

ban hành phục vụ công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản. 

Cơ quan thực hiện: Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư 

pháp, Sở Bưu chính, Viễn thông xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật của thành phố Đà 

Nẵng. 

+ Xây dựng chuyên mục “Lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố” trên Trang Thông tin điện tử (web-

site) của Sở Tư pháp để thu hút sự tham gia rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân thành 

phố Đà Nẵng vào công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông 

xây dựng chuyên mục “Lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật của HĐND, UBND thành phố” trên Trang Thông tin điện tử (website) của 

Sở Tư pháp. 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

a) Xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Đề án trong ngành Tư pháp; 

giúp UBND thành phố hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị của thành phố, 

UBND các quận, huyện, xã, phường thực hiện Đề án này; định kỳ báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo; 

b) Triển khai các nội dung công việc được giao tại Điều 1 Quyết định này; 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND 

thành phố về mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác soạn thảo, thẩm 

định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố tham mưu cho 

UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua để triển khai thực hiện; 
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d) Hằng năm, lập dự toán kinh phí cho việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng 

và nghiệp vụ cho các cơ quan và công chức trực tiếp tham gia xây dựng, ban hành và 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND thành 

phố phê duyệt;  

đ) Chịu trách nhiệm thực hiện quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí thực 

hiện Đề án theo đúng quy định. 

2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm: 

a) Phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất UBND thành phố bố trí 

kinh phí thực hiện Đề án vào dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị; 

b) Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí xây dựng, 

thực hiện Đề án theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước, giám sát việc sử dụng 

kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả.  

3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Bưu chính, 

Viễn thông có trách nhiệm: 

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai các nội dung công 

việc được giao tại Điều 1 Quyết định này.       

4. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có trách 

nhiệm: 

a) Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, thanh tra của cơ 

quan, đơn vị; 

b) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan tư 

pháp tham mưu, đề xuất UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã 

nêu tại tại Điều 1 Quyết định này; 

c) Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố theo dõi, tổ chức kiểm tra, 

đánh giá để kịp thời biểu dương các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thành tích trong quá 

trình triển khai thực hiện Đề án này. 

5. Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm:  

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan; Định kỳ báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND thành phố (thông qua Sở Tư pháp để tổng hợp chung). 

6. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án này, nếu có vướng mắc hoặc phát 

sinh, các tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo 

UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chịu 

trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án này.   

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.      
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Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tư 

pháp, Nội vụ, Tài chính, Bưu chính, Viễn thông; 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 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: 59/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 18  tháng 10 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí  từ nguồn ngân sách nhà 

nước để thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí cho hộ nông dân  

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 Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công 

trình thuỷ lợi; 

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ 

về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản 

xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Căn cứ Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 8 về 

nhiệm vụ năm 2007; 

Căn cứ Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng v/v miễn thu thủy lợi phí cho hộ nông dân trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thuỷ sản Nông lâm, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, sử dụng kinh 

phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí cho hộ nông dân 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Thủy sản Nông lâm chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai, hướng dẫn, 

kiểm tra việc thực hiện Quy định nêu tại Điều 1 Quyết định này. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

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

sản - Nông lâm, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế thành phố Đà 

Nẵng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

 

QUY ĐỊNH 

 Về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện miễn 

thu thuỷ lợi phí cho hộ nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  59/2007/QĐ-UBND  

 ngày  18  tháng 10  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 việc quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà 

nước để thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí cho hộ nông dân trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí cho hộ nông dân trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; 

2. Đối tượng được miễn thu thuỷ lợi phí là hộ gia đình sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng có sử dụng nguồn nước tưới từ các công trình thuỷ lợi do 

doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã (sau 

đây gọi tắt là doanh nghiệp) trong và ngoài thành phố cung ứng để sản xuất lúa, rau, 

màu, cây công nghiệp ngắn ngày.  

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện miễn thu thủy lợi phí 

1. Miễn thu thủy lợi phí cho hộ nông dân được tính ở vị trí cống cấp nước của 

kênh tưới do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp 

tác xã quản lý; 

2. Chi phí dẫn nước, điều tiết nước từ vị trí cống cấp nước nêu tại Khoản 1 của 

Điều này đến từng thửa ruộng và chi phí tu sửa, nạo vét kênh mương (gọi chung là thuỷ 

lợi phí nội đồng) do hộ nông dân sử dụng nước chi trả cho tổ, đội dịch vụ thuỷ nông 

nội đồng theo thoả thuận trên cơ sở khung giá mức thuỷ lợi phí nội đồng do UBND 

thành phố quy định. 

Điều 4. Phương thức thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí 
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1. UBND thành phố mua sản phẩm là dịch vụ thuỷ lợi của các doanh nghiệp bằng 

nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố, để cung ứng cho hộ nông dân sản xuất theo 

phương thức đặt hàng cung ứng dịch vụ tưới nước (gọi tắt là đặt hàng); 

2. UBND thành phố uỷ quyền cho UBND các quận, huyện triển khai thực hiện 

đặt hàng theo phương thức giao cho UBND các xã, phường trực tiếp đặt hàng với các 

doanh nghiệp bằng hợp đồng đặt hàng. 

Điều 5. Kinh phí thực hiện miễn thu thủy lợi phí 

1. Ngân sách thành phố đảm bảo kinh phí đặt hàng và uỷ quyền cho UBND quận, 

huyện tổ chức thực hiện;  

2. Kinh phí hoạt động của Tổ giúp việc quản lý thực hiện hợp đồng đặt hàng của 

UBND xã, phường được bố trí vào dự toán chi thường xuyên ngân sách xã, phường 

hằng năm. 

 

Chương II 

ĐẶT HÀNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THỦY LỢI 
 

Điều 6. Điều kiện đặt hàng 

Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp 

tác xã đã đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật, được đặt hàng cung cấp dịch 

vụ nước tưới phải có đủ năng lực về vốn, trình độ kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu của 

hợp đồng đặt hàng.  

Điều 7. Đơn giá đặt hàng  

Đơn giá (mức thuỷ lợi phí hay giá dịch vụ tưới tiêu) đặt hàng do UBND thành 

phố quyết định theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí thực tế hợp lý của doanh nghiệp 

trong việc cung ứng dịch vụ thuỷ lợi. Riêng đối với số diện tích tưới trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng do các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam cung ứng dịch vụ, thì đơn giá 

đặt hàng thực hiện theo qui định của UBND tỉnh Quảng Nam.  

Điều 8. Hợp đồng đặt hàng 

UBND xã, phường thực hiện ký kết hợp đồng đặt hàng với các doanh nghiệp vào 

đầu vụ sản xuất. Việc ký kết hợp đồng phải tuân thủ quy định tại Điều 13 Quyết định 

số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành 

Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, 

dịch vụ công ích và các quy định pháp luật về hợp đồng. 

Điều 9. Điều chỉnh giá trị hợp đồng đặt hàng 

Giá trị hợp đồng đặt hàng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp UBND thành phố 

Đà Nẵng hoặc Nhà nước thay đổi cơ chế, chính sách về thuỷ lợi phí có ảnh hưởng đến 

giá trị hợp đồng đặt hàng. 
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Chương III 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN  

MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ 
 

Điều 10. Lập dự toán, phân bổ kinh phí 

Hàng năm, trên cơ sở diện tích tưới được miễn thu thuỷ lợi phí, đơn giá đặt hàng; 

UBND các quận, huyện lập dự toán gửi Sở Tài chính và Sở Thuỷ sản  Nông lâm để 

phối hợp thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết 

định. 

Trên cơ sở dự toán được HĐND quyết định, UBND thành phố phân bổ kinh phí 

uỷ quyền cho UBND các quận, huyện thực hiện. 

Điều 11. Cấp phát kinh phí 

Việc cấp phát kinh phí uỷ quyền được thực hiện định kỳ theo vụ mùa hàng năm 

và trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của UBND các quận, huyện. Vào thời điểm 

giữa mỗi vụ mùa, ngân sách thành phố tạm ứng trước 50% giá trị hợp đồng đặt hàng, 

số còn lại được cấp phát thanh toán sau khi UBND quận, huyện thẩm tra, duyệt quyết 

toán.  

Điều 12. Thanh toán hợp đồng đặt hàng 

1. Căn cứ thanh toán: 

a) Hồ sơ hợp đồng đặt hàng đã ký giữa UBND xã, phường với doanh nghiệp; 

b) Biên bản nghiệm thu số lượng, chất lượng cung ứng dịch vụ thuỷ lợi phục vụ 

sản xuất nông nghiệp hoàn thành giữa UBND xã, phường với doanh nghiệp; 

c) Quyết định phê duyệt đơn giá đặt hàng của UBND thành phố Đà Nẵng, hoặc 

của tỉnh Quảng Nam đối với số diện tích tưới do doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam 

cung cấp; 

d) Các tài liệu khác có liên quan. 

2. Trình tự và thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện hợp đồng đặt hàng 

thực hiện theo Quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 

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

các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Điều 13. Công khai việc thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí 

Chủ tịch UBND các quận, huyện phải tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc chấp hành Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị về sử 

dụng kinh phí thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí cho hộ nông dân theo quy định tại Quyết 

định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính và thực hiện 

chế độ công khai tài chính, ngân sách theo Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 16 tháng 

11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.  
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Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Thuỷ sản Nông lâm 

1. Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt đơn 

giá đặt hàng, dự toán kinh phí đặt hàng để tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách 

thành phố; 

2. Tổng hợp số liệu về diện tích sản xuất được tưới theo hình thức đặt hàng của 

từng quận, huyện; xã, phường, báo cáo UBND thành phố và gửi Sở Tài chính vào thời 

điểm tháng 9 hàng năm để có cơ sở tính toán, bố trí dự toán kinh phí thực hiện miễn 

thu thủy lợi phí năm kế hoạch. 

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí đặt hàng hàng năm vào dự toán 

chi ngân sách thành phố để phân bổ kinh phí cho các quận, huyện; 

2. Thẩm định, trình UBND thành phố quyết định đơn giá đặt hàng từng thời kỳ 

hoặc hàng năm;  

3. Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ tạm ứng kinh phí, thanh toán và quyết toán  ngân sách 

thành phố thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí cho nông dân; cân đối chi thường xuyên cho 

ngân sách xã, phường hằng năm để thực hiện nhiệm vụ hợp đồng đặt hàng; 

4. Thẩm định, thông báo kết quả quyết toán kinh phí thực hiện đối với UBND các 

quận, huyện. 

Điều 16. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân quận, huyện 

1. Tổng hợp số liệu về diện tích sản xuất được tưới nước theo hình thức đặt hàng 

ở từng xã, phường gửi Sở Thuỷ sản Nông lâm chậm nhất ngày 31 tháng 8 hàng năm; 

lập dự toán gửi Sở Tài chính và Sở Thuỷ sản Nông lâm thẩm định, tổng hợp vào dự 

toán ngân sách thành phố;  

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc ký kết, thực hiện hợp đồng đặt hàng 

của UBND xã, phường; củng cố tổ, đội thuỷ nông nội đồng để thực hiện công tác thuỷ 

nông nội đồng;  

3. Xét duyệt, thông báo quyết toán kinh phí theo quy định của Bộ Tài chính và 

Quy định này; tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí uỷ quyền hàng năm với Sở Tài 

chính; 

4. Chịu trách nhiệm toàn diện việc thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí cho hộ nông 

dân trên địa bàn. 

Điều 17. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân xã, phường 
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1. Thành lập Tổ giúp việc quản lý thực hiện hợp đồng đặt hàng (gọi tắt là Tổ giúp 

việc). Thành phần và nhiệm vụ của Tổ giúp việc do Chủ tịch UBND xã, phường quyết 

định trên cơ sở bảo đảm được công việc quản lý thực hiện hợp đồng đặt hàng;   

2. Tổng hợp số liệu diện tích tưới nước theo hình thức đặt hàng của từng hộ nông 

dân, báo cáo UBND quận, huyện trước ngày 15 tháng 8 hàng năm để quận, huyện có 

cơ sở thẩm định, tổng hợp báo cáo thành phố;  

3. Lập dự toán kinh phí thực hiện đặt hàng gửi UBND quận, huyện;  

4. Ký hợp đồng đặt hàng với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tưới nước và 

theo dõi, nghiệm thu việc thực hiện các hợp đồng đặt hàng; 

5. Thực hiện tạm ứng, thanh toán kinh phí đặt hàng theo đúng quy định;  

6. Báo cáo quyết toán với UBND quận, huyện hàng năm theo đúng chế độ quy 

định; 

7. Báo cáo kết quả thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí hàng năm với UBND quận, 

huyện; 

8. Hướng dẫn cộng đồng dân cư tổ chức tổ, đội thuỷ nông thực hiện công tác thuỷ 

nông nội đồng nhằm sử dụng nguồn nước tưới tiết kiệm, chống lãng phí;  

9. Trình UBND quận, huyện phương án chống hạn hàng năm để báo cáo UBND 

thành phố phê duyệt.  

Điều 18. Trách nhiệm của doanh nghiệp được đặt hàng cung ứng dịch vụ 

thủy lợi 

1. Tổ chức quản lý và khai thác các công trình thuỷ lợi có hiệu quả, thường xuyên 

duy tu, bảo dưỡng công trình đầu mối, hệ thống kênh tưới để nâng cao năng lực tưới 

của các công trình;  

2. Thực hiện việc ký kết hợp đồng và hạch toán kinh tế theo quy định của pháp 

luật; chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về sản phẩm nước tưới do 

mình cung cấp; 

3. Cung cấp đủ số lượng sản phẩm dịch vụ tưới, đảm bảo đúng chất lượng, đúng 

đối tượng và thời gian; 

4. Phối hợp với các địa phương (UBND xã, phường, Ban nhân dân thôn, Tổ dân 

phố, đội sản xuất, đội dịch vụ thuỷ nông nội đồng…) để thực hiện tốt việc cung cấp, 

điều phối nguồn nước tưới cho từng cánh đồng bảo đảm tưới đúng thời vụ, đạt yêu cầu 

kỹ thuật sản xuất của từng loại cây trồng; 

5. Trường hợp nắng hạn kéo dài dẫn đến các công trình thuỷ lợi đầu mối do doanh 

nghiệp quản lý không còn nguồn nước để cung cấp nước tưới, các doanh nghiệp có 

trách nhiệm đề xuất với UBND xã, phường các phương án sử dụng nguồn nước khác 

để chống hạn.  
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Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 19. Xử lý thủ tục thanh quyết toán thuỷ lợi phí trước ngày ban hành 

Quy định này 

Việc thanh toán thuỷ lợi phí cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thuỷ lợi cho nông 

dân trong vụ sản xuất đông xuân, hè thu năm 2007 đã hoàn thành thuộc phạm vi điều 

chỉnh và đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Quy định này, thì 

được lập thủ tục thanh toán trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết và các chứng từ hợp lý, 

hợp lệ. 

 Điều 20. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, 

phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Thuỷ sản 

Nông lâm để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 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: 60/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 25 tháng 10 năm 2007 

    

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước   

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 Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998; 

Căn cứ Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ 

quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ 

quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào 

nguồn nước; 

Căn cứ Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ 

“quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước”; 

Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2004/ NĐ-CP;  

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/ NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về cấp phép hành nghề khoan 

nước dưới đất; 

Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy định về việc xử lý, trám 

lấp giếng không sử dụng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số    

508/TTr-STNMT ngày 06 tháng 7 năm 2007,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về quản lý tài nguyên nước 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Thuỷ sản Nông lâm, Xây dựng, Công nghiệp, Tài chính, Y tế; Cục trưởng 

Cục thuế thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân có lien 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 tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 10  năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
______________________________ 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước (trừ nước khoáng 

và nước nóng thiên nhiên), xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân 

trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có các 

hoạt động liên quan đến việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả 

nước thải vào nguồn nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.   

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động về tài nguyên nước 

Mọi hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải 

vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất phải tuân theo quy định tại Luật 

Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998, các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết 

định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường “ban hành quy định về cấp phép hành nghề khoan nước dưới 

đất”, Chỉ thị số số 27/2006/CT-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 của UBND thành 

phố và bản Quy định này.  

Điều 4. Giải thích từ ngữ. 

Trong quy định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Tài nguyên nước” bao gồm các nguồn nước mặt ( nước sông, suối, hồ, ao), 

nước biển, nước mưa và nước dưới đất. 

2. “Bảo vệ tài nguyên nước” là biện pháp phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn 

kiệt nguồn nước, bảo đảm an toàn nguồn nước và bảo vệ khả năng phát triển tài nguyên 

nước. 
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3. “Khai thác gây cạn kiệt nguồn nước” là khai thác nước dưới đất với lưu lượng 

vượt quá trữ lượng có thể khai thác, khai thác nước mặt làm biến đổi dòng chảy, ảnh 

hưởng đến khu vực dùng nước trước đó của dòng chảy trên mặt.   

4. “Hoạt động về tài nguyên nước” là các hoạt động điều tra, khảo sát, thăm dò, 

khai thác, sử dụng, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất. 

5. “Hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước” là các hoạt động làm thay đổi tính chất 

vật lý, hoá học và thành phần sinh học so với tình trạng ban đầu của nguồn nước, gây 

tác hại đến môi trường nước. 

6. “Suy thoái, cạn kiệt nguồn nước” là sự suy giảm về số lượng và chất lượng của 

nguồn nước. 

7. “Công trình khai thác nước dưới đất” là hệ thống các giếng khoan, giếng đào, 

hành lang, mạch lộ, được bố trí trong một khu vực, có hoạt động ảnh hưởng lẫn nhau, 

có lưu lượng khai thác xác định, thuộc quyền sở hữu của một chủ thể. 

8. “Công trình khai thác nước mặt” là công trình lấy nước, trữ nước, điều phối, 

dẫn nước từ hệ thống sông, suối, hồ, ao đến nơi sử dụng. 

9. “Lưu lượng của công trình khai thác nước dưới đất” là tổng lưu lượng các 

giếng, hành lang, mạch lộ thuộc công trình khai thác trong một đơn vị thời gian. 

10. “Khai thác, sử dụng nước mặt” là việc lấy nước trực tiếp từ hệ thống sông, suối, 

hồ, ao bằng công trình khai thác hoặc thiết bị lấy nước. 

11. “Vùng hạn chế khai thác” là vùng địa lý có trữ lượng và chất lượng nước cần 

phải hạn chế khai thác, để tránh gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước, sụt lún đất. 

12. “Vùng cấm khai thác” là vùng địa lý có chất lượng và trữ lượng nước cần phải 

bảo vệ, không cho khai thác hoặc không thể khai thác, sử dụng được. 

 

Chương II 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 5. Vùng hạn chế khai thác nước dưới đất bao gồm địa bàn: Quận Hải Châu; 

quận Thanh Khê; phường Hoà Khánh Bắc, phường Hoà Khánh Nam, phường Hoà Hiệp 

Nam, phường Hoà Minh thuộc quận Liên Chiểu. 

Việc cấp mới, gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất: trước khi lập thủ tục, Sở 

Tài nguyên và Môi trường phải kiểm tra từng trường hợp trình UBND thành phố phê 

duyệt chủ trương. 

Điều 6. Trường hợp không phải xin phép và không phải đăng ký: 

1. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong phạm vi gia đình ( không nằm trong 

vùng cấm): 

a) Phục vụ sinh hoạt đối với nước dưới đất: 
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- Lưu lượng khai thác không quá 10 m3/ngày đêm; 

- Chiều sâu giếng khai thác nhỏ hơn 10 mét. 

b) Đối với nước mặt: 

- Để phát điện không làm chuyển đổi dòng chảy, công suất lắp máy không quá 50 

kW; 

- Để sản xuất nông nghiệp không quá 1500 m3/ngày đêm; 

- Đối với hoạt động ngoài mục đích sản xuất nông nghiệp và phát điện không quá 100 

m3/ngày đêm.  

c) Nước mưa, nước mặt, nước biển trong phạm vi đất được sử dụng hợp pháp. 

2. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước không nhằm mục đích kinh doanh phục vụ các 

hoạt động lâm nghiệp, giao thông thuỷ, nuôi trồng thuỷ sản, hải sản, sản xuất muối, thể thao, 

giải trí, du lịch, y tế, an dưỡng, nghiên cứu khoa học. 

3. Xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng không vượt quá 10 m3/ngày đêm, 

chất lượng nước thải phải đạt tiêu chuẩn hiện hành.  

Điều 7. Khai thác, sử dụng nước dưới đất không phải xin phép nhưng phải đăng 

ký tại UBND xã, phường (không nằm trong vùng cấm): 

1. Phục vụ sinh hoạt trong phạm vi gia đình không nhằm mục đích kinh doanh: 

a) Từ trên 10 m3/ngày đêm đến 20 m3/ngày đêm; 

b) Chiều sâu giếng khai thác từ 10 mét đến 25 mét.  

2. Từ các công trình thay thế có quy mô không lớn hơn và mực nước hạ thấp nhỏ 

hơn giới hạn cho phép đã được xác định trong giấy phép, nằm trong khu vực đã được 

cấp phép.    

3. Công trình lấy nước có lưu lượng không quá 20m3/ngày đêm, phục vụ sinh hoạt 

không nhằm mục đích kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp mà không thuộc khoản 2 

Điều 6 Quy định này.  

Điều 8. Các hoạt động về tài nguyên nước phải xin phép (không thuộc Điều 6 và 

Điều 7 của quy định này). 

Giấy phép hoạt động về tài nguyên nước bao gồm: Giấy phép thăm dò nước dưới 

đất; Giấy phép khai thác nước dưới đất; Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước; Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. 

Trước khi giấy phép hết hạn mà chủ giấy phép vẫn có nhu cầu tiếp tục hoạt động, 

đã thực hiện đúng nội dung giấy phép và các quy định khác liên quan, thì có thể được 

xem xét, gia hạn.  

1. Việc cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, trả lại, chuyển 

nhượng, cho thuê, để thừa kế, thế chấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên 
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nước, xả nước thải vào nguồn nước phải tuân theo quy định tại Nghị định số 

149/2004/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2004 của Chính Phủ “quy định việc cấp phép 

thăm dò, khai thác sử dụng Tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước”; Thông tư 

số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hướng dẫn thực hiện Nghị định 149/2004/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.  

2. Việc cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi, đình chỉ hiệu lực giấy phép và 

hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất phải tuân theo quy định tại Quyết định số 

17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường “ban hành quy định về cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất”.  

Điều 9. Việc thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên 

nước thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 162/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 

2003 của Chính phủ ban hành “Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, 

thông tin về tài nguyên nước”. 

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động về tài nguyên nước: 

1. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thực hiện quy định tại Điều 17 và 

Điều 18 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP.   

2. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân hoạt động hành nghề khoan nước dưới 

đất thực hiện quy định tại Điều 4 Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT.  

Điều 11. Trường hợp phải trám lấp giếng:  

1. Lỗ khoan khảo sát Địa chất công trình; 

2. Giếng khoan thăm dò, khai thác nước và lỗ khoan quan trắc không sử dụng (bị hư 

hỏng, thăm dò nhưng không khai thác được, bị ô nhiễm ... ); 

3. Giếng đào không sử dụng: 

Việc trám lấp được thực hiện theo quy định hiện hành. 
 

Chương III 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Điều 12. Theo dõi lưu lượng khai thác nước dưới đất 

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước thuộc đối tượng phải xin cấp giấy phép, 

có trách nhiệm hợp đồng với Công ty cấp nước Đà Nẵng lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng 

nước khai thác; chi trả chi phí đồng hồ, phí lắp đặt, phí bảo trì đồng hồ đo. 

Chỉ số lưu lượng nước khai thác, sử dụng thể hiện trên đồng hồ nước là cơ sở để 

tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.  

Điều 13. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà 

nước về tài nguyên nước trên địa bàn thành phố: 
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1. Tổ chức điều tra cơ bản, lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, tuyên truyền, hướng 

dẫn các quy định; 

2. Quản lý, thoả thuận về nguồn nước cho các dự án; cung cấp thông tin theo thẩm 

quyền; 

3. Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và tham mưu Uỷ ban nhân dân thành 

phố trong việc cấp, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực, thu hồi 

giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề 

khoan nước dưới đất theo thẩm quyền; 

4. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo theo quy hiện hành;  

5. Tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố và Cục quản lý tài nguyên nước; 

6. Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ cấp phép, giấy phép thuộc thẩm quyền của UBND 

thành phố. 

Điều 14. Sở Xây dựng: 

1. Chỉ đạo Công ty cấp nước lắp đặt, niêm chì, bảo trì và giám sát đồng hồ đo lưu 

lượng nước các công trình khai thác, sử dụng nước; 

2. Giám sát hoạt động khoan khảo sát địa chất công trình; 

3. Giám sát việc thi công công trình xây dựng có vật liệu hoặc phụ gia làm ô nhiễm 

nguồn nước. 

Điều 14. Sở Thuỷ sản Nông lâm: 

Phối hợp với sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương trong việc quản lý 

lưu vực sông, điều tiết sử dụng nguồn nước mặt, phòng chống và khắc phục tác hại của 

nước. 

Điều 15. Sở Y tế: 

Chỉ đạo, đôn đốc và giám sát các cơ sở y tế trong việc khai thác, sử dụng nước và 

xử lý nước thải, chất thải trước khi thải ra môi trường. 

Điều 16. Cục Thuế thành phố: 

1. Tổ chức thu thuế tài nguyên nước theo quy định.  

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty cấp nước thành phố và các 

cơ quan liên quan giám sát, xác định lượng nước khai thác của từng chủ sử dụng nước 

thông qua đồng hồ đo lưu lượng nêu tại Điều 12 và khoản 1 Điều 14 của Quy định này. 

Điều 17. UBND các quận, huyện: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thi hành pháp luật về tài nguyên 

nước trên địa bàn minh quản lý; 

2. Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm hành chính trong 

hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; 
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giám sát việc thực hiện giấy phép (như quy mô hành nghề, cho mượn, cho thuê, chuyển 

nhượng trái phép, vị trí thi công); 

3. Phối hợp với sở, ngành trong việc quản lý, bảo vệ, trao đổi thông tin, lập quy 

hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên nước; phòng chống tác hại do nước gây ra;  

4. Chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện chức năng quản lý trực tiếp hoạt động 

về tài nguyên nước tại địa phương; 

5. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

a) Quản lý, giám sát hoạt động và báo cáo tình hình về tài nguyên nước; 

b) Điều tra, rà soát, thống kê, giám sát, lập danh bạ, lưu trữ và báo cáo Sở Tài 

nguyên và Môi trường các công trình hiện có trên địa bàn thuộc diện phải cấp giấy phép 

khai thác, sử dụng nước. 

Điều 18. UBND các xã, phường: 

1. Điều tra, rà soát, thống kê, giám sát, lập danh bạ, lưu trữ và báo cáo phòng Tài 

nguyên Môi trường các công trình hiện có trên địa bàn thuộc diện không phải xin phép; 

2. Tiếp nhận, đăng ký và lưu trữ hồ sơ các công trình khai thác nước không phải 

xin phép nhưng phải đăng ký trên địa bàn;  

3. Kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử phạt vi phạm theo thẩm quyền các hành vi 

vi phạm hành chính về tài nguyên nước trên địa bàn; 

4. Thực hiện việc hoà giải, tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại tố cáo 

trong lĩnh vực tài nguyên nước.  

Điều 19. Công tác báo cáo 

1. Báo cáo định kỳ (các trường hợp có giấy phép và không có giấy phép): 

a) UBND các xã, phường tổng hợp tình hình hoạt động về tài nguyên nước, định 

kỳ báo cáo UBND các quận, huyện (thông qua phòng Tài nguyên Môi trường) trước 

ngày 10 tháng 12 hàng năm; 

b) UBND quận, huyện tổng hợp tình hình hoạt động về tài nguyên nước, báo cáo 

Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 tháng 12 hàng năm; 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tình hình hoạt động về tài nguyên nước, 

báo cáo UBND thành phố và Cục Quản lý Tài nguyên nước trước ngày 10 tháng 01 

năm kế tiếp. 

2. Báo cáo đột xuất: 

Tùy tình hình thực tế, UBND các xã, phường; phòng Tài nguyên Môi trường các 

quận, huyện; Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố có trách nhiệm báo cáo lên cơ 

quan cấp trên về: 

a) Vụ việc, vướng mắc, phát sinh cần ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Theo yêu cầu của cơ quan chỉ đạo, của đoàn thanh tra, kiểm tra. 
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Chương IV  

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM 
 

Điều 20. Khen thưởng 

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng 

hợp lý, tiết kiệm tài nguyên nước. 

2. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên nước được 

khen thưởng theo quy định của pháp luật.  

Điều 21. Xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước thì tuỳ theo 

tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.  

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước phải tuân theo 

quy định tại Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ 

“quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước” và Thông tư số 

05/2005/TT-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP. 
 

Chương  V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 22. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động về tài nguyên nước phải 

thực hiện đúng Luật Tài nguyên nước, các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 

27/2006/CT-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 của UBND thành phố và bản quy định 

này.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các sở, ban, ngành; 

UBND các quận, huyện, xã, phường; tổ chức và cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở 

Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét, bổ sung, sửa đổi./. 

  

                                                  

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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Phụ lục  số 01/PL-QĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC 
  

 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân phường (xã) .......... 

     Họ và tên: (chủ hộ gia đình)................................................................. 

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

Điện thoại: ................... Fax: ......................... Email: ........................ 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước, các văn bản có liên quan; chỉ thị số 27/CT-UBND 

ngày 18 tháng 9 năm 2006 và quy định tại Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm 200... 

của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. 

Đăng ký khai thác, sử dụng nước bằng ..... (giếng khoan, giếng đào) phục vụ ... 

(sinh hoạt, sản xuất) của gia đình: 
 

Giếng   

(khoan, đào) 

Lưu lượng 

(m3/ngàyđêm) 

Chiều sâu 

giếng (m) 

Đường kính 

(mét, mm) 
Ghi chú 

Giếng khoan ...     

Giếng đào ...     
 

 Khi không còn sử dụng giếng này, gia đình tôi sẽ chịu trách nhiệm chèn, lấp 

giếng đúng quy định.  

Kèm hợp đồng thi công giếng. 

 Gia đình tôi cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về tài nguyên nước 

và nội dung bản đăng ký này./. 

            Địa danh, ngày ... tháng ... năm 200...  

                                                                                    CHỦ HỘ GIA ĐÌNH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ ...... 

Hộ ông (bà) ... đã đăng ký công trình khai thác nước này ngày... tháng... năm…. 

Yêu cầu: ............................................................................................. 

Thời hạn khai thác là ... năm (tháng), từ ngày ... tháng ... năm 200... đến ngày ... 

tháng ... năm 20... Hết thời hạn, nếu có nhu cầu tiếp tục khai thác thì phải đăng ký lại. 

Gia đình phải thực hiện các quy định về tài nguyên nước và nội dung đăng ký trên./.  

CHỦ TỊCH 

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

(Đăng ký lập thành 02 bản, 01 bản chủ hộ thực hiện, 01 bản lưu UBND phường, xã) 
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Phụ lục số 02/PL-QĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

   

  Kính gửi: - (1) 

- (2) 
 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM 

Tình hình khai thác, sử dụng nước 
 

Tên tổ chức, cá nhân khai thác: ..................................................... 

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

Điện thoại: .......................... Fax: .......................... Email: ..................... 

1. Tình hình hoạt động: 

Giấy phép số: ........ do UBND thành phố cấp ngày ... tháng ... năm 200...  

Giấy đăng ký công trình khai thác do UBND (xã, phường ...) cấp ngày ... tháng ... 

năm ... . 

Khai thác nước tại ...  

Số công trình: ... 

Lượng nước khai thác:  

m3/tháng 

Công 

trình 

T
h

án
g

 1
 

T
h

án
g

 2
 

T
h

án
g

 3
 

T
h

án
g

 4
 

T
h

án
g

 5
 

T
h

án
g

 6
 

T
h

án
g

 7
 

T
h

án
g

 8
 

T
h

án
g

 8
 

T
h

án
g
1

0
 

T
h

án
g

 1
1
 

T
h

án
g

 1
2
 

Tổng  

Ghi 

chú 

G 1               

G 2                

...               
 

 Mực nước hạ thấp hiện tại: ... mét (đối với các giếng khoan công nghiệp, giếng 

hộ gia đình không bắt buộc). 

 Nhu cầu hiện tại và các năm tới: ...... 

 Kèm theo bảng phân tích, kiểm tra chất lượng nước. 

 2. Vướng mắc: ................................ 

 3. Kiến nghị: ...................................... 

Địa danh, ngày ... tháng ... năm  200.... 
   TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI THÁC 

( Ký, ghi họ tên, đóng dấu “nếu có”) 

 Hướng dẫn:  

- (1) Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND quận, huyện (địa bàn theo địa giới hành 

chính, đối với trường hợp có giấy phép khai thác). 

- (2) UBND xã, phường; nơi đăng ký công trình khai thác (trường hợp đăng ký công 

trình khai thác). 

- Tổ chức, cá nhân báo cáo phải nêu rõ các thông tin.  
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Phụ lục số 03/PL-QĐ 
UBND XÃ, PHƯỜNG...         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Số: ..... /BC-UBND                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Địa danh, ngày ... tháng ... năm  200.... 

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM  

Tình hình khai thác, sử dụng nước  

 Kính gửi: - Phòng Tài nguyên Môi trường (quận, huyện) ... 

I. Thống kê công trình khai thác, sử dụng nước:  

1. Nước dưới đất: 

a, Công trình không có giấy phép khai thác: ......... (giếng); 

- Công trình không phải xin phép: ... (giếng); tổng lưu lượng: ...... m3/ngàyđêm; 

- Công trình trái phép: ... (giếng); tổng lưu lượng: ...... m3/ngàyđêm; 

b, Công trình đăng ký khai thác:  

- Phải đăng ký: ...... (giếng); tổng lưu lượng: ...... m3/ngàyđêm. 

- Đã đăng ký: ... (giếng); tổng lưu lượng: ...... m3/ngàyđêm. 

2. Nước mặt: 

a, Công trình không phải xin phép: ......... công trình; tổng lưu lượng khai thác: 

...... m3/ngàyđêm; 

b, Công trình trái phép ... (công trình); tổng lưu lượng ...   m3/ngàyđêm. 

3. Số và địa chỉ công trình phải trám lấp, đã trám lấp .... 

II. Tình hình hoạt động về tài nguyên nước: 

1. Những mặt tích cực và kết quả hoạt động trên địa bàn. 

2. Những tồn tại trong quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên nước. 

3. Nhận xét những biến đổi sơ bộ chất lượng nước trên địa bàn phường (xã) ... 

trong thời gian từ ngày 10 tháng 12 năm ...  đến ngày 10 tháng 12 năm ... (giữa hai kỳ 

báo cáo). 

4. Vướng mắc: .................. 

5. Kiến nghị: ........................ 

UBND PHƯỜNG (XÃ)  ....  

         CHỦ TỊCH 
     (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 05/PL-QĐ 
UBND QUẬN, HUYỆN ...      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       PHÒNG TNMT                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: ..... /BC-UBND                                 Địa danh, ngày ... tháng ... năm  20.... 

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 

Tình hình khai thác, sử dụng nước  

 Kính gửi: - UBND thành phố Đà Nẵng 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 

I. Thống kê công trình khai thác, sử dụng nước:  

1. Nước dưới đất: 

a, Công trình không có giấy phép khai thác: ......... (giếng); 

- Công trình không phải xin phép: ... (giếng); tổng lưu lượng: ...... m3/ngàyđêm; 

- Công trình trái phép: ... (giếng); tổng lưu lượng: ...... m3/ngàyđêm; 

b, Công trình đăng ký khai thác:  

- Phải đăng ký: ...... (giếng); tổng lưu lượng: ...... m3/ngàyđêm. 

- Đã đăng ký: ... (giếng); tổng lưu lượng: ...... m3/ngàyđêm. 

2. Nước mặt: 

a, Công trình không phải xin phép: ......... công trình; tổng lưu lượng khai thác: 

...... m3/ngàyđêm; 

b, Công trình trái phép ... (công trình); tổng lưu lượng ...   m3/ngàyđêm. 

3. Số và địa chỉ công trình phải trám lấp, đã trám lấp .... 

II. Tình hình hoạt động về tài nguyên nước: 

1. Những mặt tích cực và kết quả hoạt động trên địa bàn. 

2. Những tồn tại trong quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên nước. 

3. Nhận xét những biến đổi sơ bộ chất lượng nước trên địa bàn phường (xã) ... 

trong thời gian từ ngày 10 tháng 12 năm ...  đến ngày 10 tháng 12 năm ... (giữa hai kỳ 

báo cáo). 

4. Vướng mắc: .................. 

5. Kiến nghị: ........................ 

Ngoài nhận xét, đánh giá chung trên địa bàn quận, huyện, các nội dung trên đây 

cần nêu xã, phường điển hình trong từ lĩnh vực.  

 
   UBND QUẬN, HUYỆN ....  

              CHỦ TỊCH 

       ( Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 
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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: 61/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2007 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 19/02/2003 của UBND  

thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý hoạt động  

dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và 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 Uỷ 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

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

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

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

Sở Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 19 tháng 02 năm 2003 của 

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế Quản lý hoạt động dạy nghề 

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 Uỷ 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 

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

quan, đơn vị 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 QUẬN LIÊN CHIỂU 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LIÊU CHIỂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 02/2007/QĐ-UBND            Liên Chiểu, ngày 24 tháng 9 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về công tác xây dựng, thẩm định, ban hành, 

rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

của UBND cấp quận, phường thuộc quận Liên Chiểu 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 
 

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, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

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

tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 

2005 của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình 

bày văn bản; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận Liên Chiểu, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác xây dựng, thẩm 

định, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp 

quận, phường thuộc quận Liên Chiểu. 

Điều 2.  

1. Trưởng phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng UBND quận  

hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy định. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường có trách nhiệm  

thực hiện nghiêm túc quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật được ban hành kèm theo Quyết định này.    



   

34 CÔNG BÁO/Số 39 + 40/Ngày 31-10-2007  

 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Dương Thành Thị 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LIÊU CHIỂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

QUY ĐỊNH 

Về công tác xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật của UBND cấp quận, phường  

thuộc quận Liên Chiểu 

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

ngày 24 tháng  9  năm 2007 của UBND quận Liên Chiểu) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  
 

Điều 1. Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp quận, phường  

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân 

phường (sau đây viết tắt là UBND) là văn bản do UBND ban hành theo thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực 

trong phạm vi địa phương, được chính quyền bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các 

quan hệ xã hội ở địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND được ban hành dưới hình thức quyết 

định, chỉ thị và trong phạm vi sau: 

a) Để thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân quận về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an 

ninh; 

b) Để  thực  hiện  chức  năng  quản  lý  nhà nước và thực hiện các chính sách 

khác trên địa bàn quận, phường; 

c) Văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên giao cho UBND quy định một vấn đề 

cụ thể. 

3. Các văn bản do UBND ban hành nhưng không có đầy đủ các yếu tố của văn 

bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều này thì không thuộc phạm vi 

điều chỉnh của Quy định này, như:  

a) Quyết định thành lập cơ quan, đơn vị, thành lập các ban, hội đồng, Ủy ban lâm 

thời để thực hiện nhiệm vụ trong một thời gian xác định;  

b) Quyết định ban hành quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, quy chế hoạt động 

của các hội đồng, ban, ban chỉ đạo, Ủy ban lâm thời;  
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c) Quyết định nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động công tác; quyết 

định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, tạm đình chỉ công tác cán bộ, công 

chức; quyết định xử lý vi phạm hành chính. 

d) Quyết định phê duyệt kế hoạch, quy hoạch phát triển đối với một ngành, một 

địa phương; quyết định phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một 

cửa", đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cơ quan, đơn vị; quyết 

định giao chỉ tiêu kinh tế -xã hội, chỉ tiêu biên chế cơ quan, đơn vị và những văn bản 

tương tự khác để giải quyết những vụ việc cụ thể đối với những đối tượng cụ thể hoặc 

điều chỉnh những vấn đề nội bộ của từng cơ quan, đơn vị.  

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận, phường; rà soát, kiểm tra và xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật của UBND quận, phường trên địa bàn quận Liên Chiểu. 

Chương II 

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA 

UBND CẤP QUẬN, PHƯỜNG 

Điều 3. Nội dung Quyết định của UBND cấp quận, phường   

Quyết định của UBND được ban hành để thực hiện chủ trương, chính sách, biện 

pháp trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi, đất đai, 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, quản lý và phát triển 

đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thông tin, thể dục 

thể thao, y tế, xã hội, khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường, quốc phòng, 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, thi 

hành pháp luật, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính trên 

địa bàn quận được Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quy định cũng 

như thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của cơ quan nhà nước 

cấp trên. 

Ðiều 4. Nội dung Chỉ thị của UBND cấp quận, phường   

Chỉ thị của UBND cấp quận, phường được ban hành để quy định biện pháp chỉ 

đạo, phối hợp hoạt động, đôn đốc và kiểm tra hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc 

và của HĐND, UBND quận, phường trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà 

nước cấp trên, của HĐND quận và quyết định của mình. 

Điều 5. Hình thức văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp quận, phường  

Văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp quận, phường phải bảo đảm những 

yêu cầu cơ bản sau đây: 

1. Phù hợp với hình thức văn bản được sử dụng; 
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2. Các quy phạm pháp luật, các quy định phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, 

chính xác; 

3. Sử dụng ngôn ngữ viết bằng tiếng Việt, cách diễn đạt ngắn gon, đơn giản, dễ 

hiểu, không dùng từ ngữ địa phương, từ ngữ nước ngoài nếu không thật sự cần thiết. 

Đối với thuật ngữ chuyên môn thì phải được giải thích trong văn bản; 

4. Không được viết tắt trừ những từ, cụm từ được sử dụng nhiều lần trong văn bản 

thì có thể viết tắt nhưng các chữ viết tắt lần đầu của từ, cụm từ phải được đặt trong 

ngoặc đơn ngay sau từ, cụm từ đó;   

5. Khi viện dẫn lần đầu văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, phải ghi đầy đủ 

tên loại, số, ký hiệu, thời gian ban hành văn bản; tên cơ quan ban hành và trích yếu nội 

dung văn bản; các lần viện dẫn tiếp theo chỉ ghi tên loại và số, ký hiệu của văn bản đó; 

6. Phông chữ dùng trong văn bản quy phạm pháp luật của UBND là Times New 

Roman (bảng mã Unicode, tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001). 

7. Thể thức của văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận, phường ban hành 

được trình bày theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Quy định này. 
 

Chương III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND CẤP QUẬN, PHƯỜNG 
 

Mục 1 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND QUẬN 

 

Điều 6.  Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 

1. Chủ tịch UBND quận phân công và trực tiếp chỉ đạo cơ quan chuyên môn soạn 

thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành hoặc theo phân công của 

UBND quận. 

2. Cơ quan được phân công soạn thảo văn bản có nhiệm vụ: 

a) Xây dựng dự thảo Quyết định, Chỉ thị; 

b) Lấy ý kiến tham gia dự thảo quyết định, chỉ thị; 

c) Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo văn bản. 

d) Gởi dự thảo Quyết định, Chỉ thị đến Phòng Tư pháp yêu cầu thẩm định. 

e) Lập tờ trình, trình Chủ tịch UBND quận hồ sơ dự thảo Quyết định, chỉ thị .  
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Điều 7. Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 

1. Tùy theo tính chất và nội dung văn bản, cơ quan soạn thảo văn bản tổ chức lấy 

ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết 

định, chỉ thị. Tài liệu đề nghị góp ý gồm: 

- Công văn đề nghị góp ý; 

- Dự thảo Quyết định, Chỉ thị.  

2.  Cơ quan, tổ chức hữu quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản 

trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản. Sau thời hạn 

nêu trên, nếu cơ quan được hỏi ý kiến không trả lời thì xem như đồng ý và phải chịu 

trách nhiệm về vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành hoặc đơn vị 

mình. 

3.  Trong trường hợp lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn 

bản thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những vấn đề cần lấy ý kiến, địa chỉ 

nhận ý kiến và dành ít nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến góp ý vào 

dự thảo văn bản. 

Điều 8. Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 

1. Chậm nhất là 10 ngày trước ngày UBND quận họp, cơ quan soạn thảo phải gửi 

hồ sơ dự thảo văn bản đến phòng Tư pháp để thẩm định trước khi trình UBND quận. 

Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm: 

- Công văn yêu cầu thẩm định; 

- Tờ trình gửi UBND và dự thảo văn bản; 

- Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo văn bản; 

- Biên bản họp lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo văn bản (nếu có) 

- Các tài liệu có liên quan. 

2. Phạm vi thẩm định bao gồm: 

a) Sự cần thiết ban hành; 

b) Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Quyết định, Chỉ thị dự thảo; 

c) Tính hợp Hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật; 

d) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản. 

3. Phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

trong thời hạn chậm nhất là 07 ngày làm việc trước ngày UBND quận họp.   

Trong quá trình thẩm định, nếu xét thấy cần thiết, Phòng Tư pháp có thể yêu cầu 

cơ quan soạn thảo cung cấp thông, tin tài liệu phục vụ cho việc thẩm định; thuyết trình 
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thêm về nội dung dự thảo, hoặc phối hợp với cơ quan soạn thảo tổ chức khảo sát thực 

tế. 

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận kiểm tra nội dung đối với dự thảo văn 

bản do Phòng Tư pháp soạn thảo. 

Điều 9.  Trình, thông qua, ký và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

1. Cơ quan soạn thảo văn bản có trách nhiệm tiếp thu ý kiến đóng góp thẩm định, 

chỉnh lý hoàn chỉnh văn bản và trình hồ sơ dự thảo văn bản đến UBND quận chậm nhất 

là 05 ngày làm việc trước ngày UBND quận họp. 

Chủ tịch UBND chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ dự thảo Quyết định, Chỉ thị gởi các 

thành viên UBND chậm nhất 3 ngày trước ngày UBND quận họp. 

Hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: 

- Tờ trình và dự thảo văn bản; 

- Báo cáo thẩm định; 

- Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo văn bản; 

- Biên bản họp lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo văn bản ( nếu có) 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; 

- Các tài liệu có liên quan. 

2. Thông qua, ký và ban hành văn bản của UBND quận 

a) Việc xem xét, thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại phiên họp Ủy 

ban nhân dân quận được tiến hành theo trình tự sau đây: 

- Đại diện cơ quan soạn thảo trình bày dự thảo văn bản; 

- Đại diện Phòng Tư pháp trình bày báo cáo thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo văn bản. 

b) Dự thảo văn bản được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban 

nhân dân biểu quyết tán thành. 

3. Chủ tịch UBND quận thay mặt UBND quận ký ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày UBND quận thông qua. 

4. Chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Ủy ban 

nhân dân quận có trách nhiện niêm yết văn bản quy phạm pháp luật của quận tại trụ sở 

của Ủy ban nhân dân quận và các điểm tập trung dân cư, thông báo trên phương tiện 

thông tin đại chúng, gửi đến Trung tâm Công báo thành phố theo quy định pháp luật. 

5. Hồ sơ thẩm định, hồ sơ trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND 

quận được trình bày theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Quy định này. 



   

40 CÔNG BÁO/Số 39 + 40/Ngày 31-10-2007  

 

Mục 2 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND PHƯỜNG 
 

Điều 10. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND phường 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường (gọi tắt là UBND phường) phân công và chỉ 

đạo soạn thảo. Tổ chức, cá nhân được giao trách nhiệm soạn thảo, có trách nhiệm chuẩn 

bị dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và bảo đảm thời hạn trình dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật đã được UBND phường ấn định. 

2. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo văn bản và điều kiện thực tế ở địa 

phương, Chủ tịch UBND phường tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan 

và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. 

3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã có trách nhiệm phát biểu ý kiến đối với dự 

thảo văn bản về những vấn đề sau: 

- Sự cần thiết ban hành văn bản; 

- Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản; 

- Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật; 

- Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản. 

4. Tổ chức, cá nhân soạn thảo văn bản có nhiệm vụ: 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng xã hội ở địa phương; nghiên cứu đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân cùng cấp và thông tin, tư liệu có liên quan đến dự thảo; 

- Xây dựng dự thảo và trình dự thảo văn bản;  

- Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo văn bản; 

- Gửi tờ trình, dự thảo văn bản, bản tổng hợp ý kiến và các tài liệu liên quan gởi 

đến các thành viên UBND phường chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày 

UBND phường họp. 

Điều 11. Trình, thông qua, ký và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND phường 

1. Trình tự xem xét, thông qua, ký và ban hành văn bản của UBND phường 

Việc xem xét, thông qua dự thảo văn bản tại phiên họp Ủy ban nhân dân phường 

được tiến hành theo trình tự sau đây: 

a) Đại diện tổ chức, cá nhân soạn thảo trình bày dự thảo văn bản; 

b) Ủy ban nhân dân phường thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo văn bản. 



   

41 CÔNG BÁO/Số 39 + 40/Ngày 31-10-2007  

 

2. Dự thảo văn bản được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên của Ủy ban 

nhân dân phường biểu quyết tán thành. 

3. Tổ chức, cá nhân soạn thảo văn bản phải bổ sung hoàn chỉnh văn bản, trình Chủ 

tịch UBND phường ký ban hành chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ khi văn bản được 

UBND thông qua. 

4. Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày ký, Văn phòng UBND phường có 

trách nhiệm niêm yết văn bản quy phạm pháp luật của phường tại trụ sở của UBND, 

thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật.                        

 

Mục 3 

VIỆC SOẠN THẢO, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ 

CỦA UBND CẤP QUẬN, PHƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
 

Ðiều 12. Ban hành Quyết định, Chỉ thị của UBND cấp quận, phường trong 

trường hợp đột xuất, khẩn cấp 

Trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất, khẩn cấp trong 

phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự thì UBND quận, phường 

ban hành Quyết định, Chỉ thị theo trình tự, thủ tục quy định tại điều 13 của Quy định 

này. 

Ðiều 13. Trình tự, soạn thảo, ban hành quyết định, chỉ thị của UBND cấp 

quận, phường trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp 

1.Chủ tịch UBND mỗi cấp phân công cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, 

phường hoặc cá nhân soạn thảo dự thảo văn bản và trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo; 

2. Cơ quan, cá nhân soạn thảo có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản và 

gửi đến Chủ tịch UBND cấp mình. Hồ sơ dự thảo bao gồm: tờ trình, dự thảo văn bản, 

ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan và tài liệu có liên quan; 

3. Chủ tịch UBND mỗi cấp chỉ đạo việc gửi hồ sơ dự thảo văn bản đến các thành 

viên UBND cấp đó chậm nhất là 01 (một) ngày trước ngày UBND họp. Trong trường 

hợp phải giải quyết vấn đề khẩn cấp thì Chủ tịch UBND phân công, chỉ đạo việc soạn 

thảo dự thảo quyết định, chỉ thị và triệu tập ngay phiên họp UBND cấp đó để thông 

qua dự thảo. 

4. Chủ tịch UBND thay mặt UBND quận, phường ký ban hành quyết định, chỉ thị 

do cấp mình.  

Chương IV 

HIỆU LỰC VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND QUẬN, PHƯỜNG 

Ðiều 14. Hiệu lực về không gian, đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm 

pháp luật của UBND quận, phường 
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1. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận có hiệu lực trong phạm vi trên 

địa bàn quận. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND phường có hiệu lực trong phạm 

vi của phường. Trong trường hợp văn bản pháp luật có hiệu lực trong phạm vi nhất 

định của quận thì phải được xác định ngay trong văn bản đó. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận, các phường có hiệu lực áp dụng 

đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia các quan hệ xã hội được văn bản quy 

phạm pháp luật đó điều chỉnh. 

Ðiều 15. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của UBND 

quận, phường 

1. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, 

kể từ ngày Chủ tịch UBND quận ký ban hành, trừ trường hợp văn bản quy định ngày 

có hiệu lực muộn hơn. 

- Văn bản quy phạm pháp luật của UBND phường có hiệu lực sau 05 (năm) ngày, 

kể từ ngày Chủ tịch UBND phường ký ban hành. 

2. Ðối với văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận, phường quy định các 

biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất, khẩn cấp quy định tại Ðiều 

14 của Quy định này thì có thể quy định ngày có hiệu lực sớm hơn thời điểm quy định 

tại khoản 1 Điều này. 

3. Không quy định hiệu lực trở về trước đối với văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND quận, phường. 

Ðiều 16. Ngưng hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận, 

phường 

1. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận bị đình chỉ thi hành thì ngưng 

hiệu lực cho đến khi có quyết định xử lý của Chủ tịch UBND thành phố; Văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND phường bị đình chỉ thi hành thì ngưng hiệu lực cho đến khi 

có quyết định xử lý của Chủ tịch UBND quận. 

 2. Trường hợp không bị hủy bỏ, bãi bỏ thì văn bản tiếp tục có hiệu lực; trường 

hợp bị hủy bỏ, bãi bỏ thì văn bản hết hiệu lực. 

Ðiều 17. Những trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận, 

phường hết hiệu lực 

1. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận, phường hết hiệu lực trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản; 

b) Ðược thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản quy phạm pháp luật mới 

ban hành của UBND quận, phường; 

c) Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của Chủ tịch UBND thành phố; 
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d) Không còn đối tượng điều chỉnh. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận, phường hết hiệu lực thi hành thì 

văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật đó cũng hết 

hiệu lực thi hành. 

Chương V 

KINH PHÍ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CỦA UBND QUẬN, PHƯỜNG 

Ðiều 18. Kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND 

quận, phường 

1. Kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận, phường 

do ngân sách ở mỗi cấp bảo đảm và được dự toán trong kinh phí thường xuyên của 

UBND quận, phường. 

2. Hằng năm, Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

UBND quận lập dự toán kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gửi 

Phòng Tài chính kế hoạch tổng hợp trình UBND quận phê duyệt.  

3. Phòng Tài chính Kế hoạch quận chịu trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý, sử 

dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận, các 

phường. 

Chương VI 

CÔNG TÁC RÀ SOÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Điều 19: Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật 

1. Ủy ban nhân dân cấp quận, phường căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

có trách nhiệm thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Trung 

ương, HĐND, UBND thành phố ban hành nếu phát hiện có quy định trái pháp luật, 

mâu thuẫn, chồng chéo, hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội của quận, phường thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành. 

2. Hàng năm, chậm nhất là trước ngày 30 tháng 12 Ủy ban nhân dân các phường 

phải báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân ban hành trong năm thuộc lĩnh vực quản lý của địa phương; báo cáo kết 

quả rà soát gửi về Phòng Tư pháp. 

3. Phòng Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân quận về 

công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật hàng năm trong quý I của năm sau. 

Ðiều 20. Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có quyền kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các phường. Trưởng Phòng Tư pháp giúp Ủy 
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ban nhân dân quận thực hiện việc kiểm tra văn bản. Nội dung kiểm tra văn bản bao 

gồm: 

- Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản; 

- Thẩm quyền ban hành văn bản; 

- Nội dung  phải phù hợp với quy định của pháp luật và đường lối, chính sách của 

Đảng; 

- Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; 

- Các quy định về thủ tục xây dựng và ban hành văn bản. 

2. Chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày ký ban hành, văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND phải gửi đến các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát văn bản quy phạm 

pháp luật của UBND, cụ thể: 

- Văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp phường được gửi về 

Phòng Tư pháp quận. 

- Văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp quận được gửi về Sở 

Tư pháp. 

3. Trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản được thực hiện theo đúng quy định tại 

Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ và Thông tư 

01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn, kiểm tra và xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 21. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng, thẩm định, ban hành, 

rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận, các phường 

được khen thưởng theo quy định của Nhà nước. 

2. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, kiểm 

tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và Quy định này tuỳ theo tính chất, mức độ vi 

phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.  

Điều 22. Trong quá trình tổ chức triển khai, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ 

quan, đơn vị phản ánh về Phòng Tư pháp quận để tổng hợp, báo cáo UBND quận xem 

xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 

                                                   

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 

  Dương Thành Thị 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LIÊN CHIỂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 03/2007/QĐ-UBND            Liên Chiểu, ngày 22 tháng10 năm 2007 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế về tổ chức tiếp công dân trên 

địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa, đổi bổ sung 

một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa, đổi bổ 

sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính 

phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo”; 

Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Đà nẵng ban hành Quy chế về tổ chức tiếp công dân trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra quận Liên Chiểu tại Tờ trình số  66/TT-TTr 

ngày 11 tháng 10 năm 2007, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức tiếp công dân trên 

địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra phối hợp với Chánh Văn phòng UBND quận hướng 

dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận, Chánh Thanh tra quận; Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
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dân các phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Dương Thành Thị 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LIÊN CHIỂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

QUY CHẾ 

Về tổ chức tiếp công dân trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  03/2007/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 10  năm 2007 của UBND quận Liên Chiểu) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Quy chế này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 

tiếp công dân thực hiện quyền Khiếu nại, tố cáo của công dân đồng thời cụ thể hoá việc 

tổ chức tiếp công dân trên địa bàn quận Liên Chiểu nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết 

các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng trình tự, thủ tục và 

thời gian quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân và 

bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt thực tiễn, có ý thức trách nhiệm làm 

nhiệm vụ chuyên trách tiếp công dân hoặc giúp Thủ trưởng theo dõi công tác tiếp công 

dân tại đơn vị. Việc tiếp công dân chỉ được thực hiện tại công sở. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan 

Công an để tổ chức bảo vệ, bảo đảm an toàn, trật tự, văn minh lịch sự tại nơi tiếp công 

dân, Uỷ ban nhân dân phường và Công an các địa phương có trách nhiệm bảo vệ an 

toàn nơi tiếp công dân của các cơ quan trên địa bàn mình quản lý. 

Điều 4. Nghiêm cấm các hành vi: 

1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công 

dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

2. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, lôi kéo, kích động, 

cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật, gây rối trật tự, 

gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Nhà 

nước, người tiếp công dân, người thi hành nhiệm vụ, công vụ. 
 

Chương II 

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN 

Điều 5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức, bố trí địa điểm 

thuận tiện và trực tiếp tiếp công dân để nghe và chỉ đạo xử lý, giải quyết các khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền và trách nhiệm quản lý. 
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Điều 6. Tại nơi tiếp công dân phải niêm yết lịch tiếp và nội quy tiếp công dân. 

Lịch tiếp công dân phải ghi cụ thể về thời gian, chức vụ của người tiếp công dân. Nội 

quy tiếp công dân phải ghi rõ trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ 

của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Điều 7. Cán bộ tiếp dân phải ghi chép đầy đủ các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân vào sổ tiếp công dân và lưu giữ tại nơi tiếp công dân. 

Điều 8. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm định kỳ tiếp công dân theo 

đúng quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường tổ chức tiếp công dân mỗi tuần ít nhất 1 ngày. 

2. Chủ tịch UBND quận tiếp công dân vào ngày 15 và 30 hàng tháng tại phòng 

họp UBND quận. Nếu các ngày nói trên trùng vào ngày nghỉ theo quy định của pháp 

luật thì ngày tiếp công dân được chuyển sang ngày kế tiếp. Trường hợp Chủ tịch UBND 

quận bận công tác đột xuất thì uỷ nhiệm cho Phó Chủ tịch UBND quận tiếp công dân; 

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND quận tổ chức tiếp công dân đột xuất 

theo thời gian và địa điểm thích hợp ( Có thông báo, lịch cụ thể đối với các buổi tiếp 

công dân); 

3. Ngoài việc tiếp công dân định kỳ theo quy định trên, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị phải tiếp công dân khi có yêu cầu khẩn thiết. 

Điều 9. Bộ phận Tiếp dân quận có trách nhiệm: 

1. Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

công dân theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế này; 

2. Bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân trong giờ hành chính. 

3. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu để Chủ tịch UBND 

quận tiếp công dân định kỳ và đột xuất tại Phòng tiếp công dân quận hoặc tại các địa 

điểm khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận; 

4. Đối với kiến nghị, phản ánh của công dân đã được cơ quan có thẩm quyền xem 

xét, giải quyết hoặc đã có ý kiến trả lời của cơ quan chức năng, nhưng công dân vẫn có 

nguyện vọng gặp Chủ tịch UBND quận thì phải kiểm tra cụ thể hồ sơ vụ việc trước khi 

báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND quận xem xét quyết định bố trí lịch tiếp công dân; 

5. Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan đến việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo 

kết luận của Chủ tịch UBND quận trong những lần tiếp công dân tại UBND quận. Nếu 

cơ quan, đơn vị nào thiếu trách nhiệm hoặc chậm trễ trong việc xem xét, giải quyết các 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thì Bộ phận tiếp dân báo cáo Chủ 

tịch UBND quận xem xét xử lý theo quy định; 

6. Định kỳ hàng tuần vào ngày thứ 6 Bộ phận Tiếp dân phải báo cáo về tình hình 

và kết quả tiếp công dân cho Chủ tịch UBND quận. 
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Chương III 

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN VÀ CÁN BỘ 

TIẾP DÂN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN  

KHI ĐẾN NƠI TIẾP CÔNG DÂN 
 

Điều 10.  Khi làm nhiệm vụ cán bộ tiếp công dân phải mặc trang phục chỉnh tề, 

đeo thẻ công chức theo quy định. 

Điều 11. Trong khi tiếp dân, Thủ trưởng cơ quan phải trả lời ngay cho công dân 

biết những khiếu nại thuộc thẩm quyền; nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét 

thì phải có giấy hẹn thời hạn giải quyết cho người khiếu nại và giải quyết dứt điểm các 

khiếu nại trên theo đúng thời gian đã hẹn, không được đùn đẩy trách nhiệm cho người 

khác. 

Điều 12. Cán bộ tiếp công dân có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

1. Nhiệm vụ của cán bộ tiếp công dân: 

a. Khi tiếp xúc với công dân phải lịch sự, lắng nghe công dân trình bày các nội 

dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và và có trách nhiệm giải thích cho công 

dân những thắc mắc có liên quan đến trách nhiệm của mình (trong phạm vi cho phép) 

đúng quy định của pháp luật; 

b. Hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định 

của pháp luật; 

c. Tiếp nhận, phân loại và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công 

dân theo quy định tại điều 49 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của 

Chính phủ; 

d. Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo khi người tố cáo yêu cầu; 

đ. Ghi chép đầy đủ các nội dung tiếp công dân vào sổ tiếp công dân và chịu trách 

nhiệm quản lý hồ sơ tiếp công dân theo quy định; 

e. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ tiếp công dân, 

lãnh đạo cơ quan phải thông báo cho công dân được biết kết quả về xử lý, giải quyết 

hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết các yêu cầu của họ. 

1.Quyền hạn của cán bộ tiếp công dân: 

a. Không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu hoặc người có hơi men, 

người bị bệnh tâm thần và những người vi phạm quy chế, nội quy nơi tiếp công dân; 

b.Yêu cầu công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh xuất trình giấy tờ 

tuỳ thân hoặc giấy mời; trình bày đầy đủ, rõ ràng, trung thực những nội dung khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh và cung cấp các chứng cứ, tài liệu có liên quan đến nội 

dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của công dân khi đến nơi tiếp công dân: 

1. Nghĩa vụ của công dân khi đến nơi tiếp công dân: 
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a. Xuất trình giấy tờ tuỳ thân hoặc giấy mời, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy nơi 

tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của Bộ phận tiếp công dân; 

b. Nếu người khiếu nại không trực tiếp đến nơi tiếp công dân, thì có thể uỷ quyền 

cho người đại diện theo quy định của pháp luật để thực hiện quyền khiếu nại; khi thực 

hiện quyền khiếu nại, người đại diện phải có giấy tờ chứng minh về việc đại diện hợp 

pháp của mình; 

c. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

d. Ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung đã khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh; 

đ. Trường hợp có nhiều người đến nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh cùng một nội dung thì phải cử đại diện để trình bày với người tiếp công 

dân. 

2. Quyền hạn của công dân khi đến nơi tiếp công dân: 

a. Được trình bày những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và được 

yêu cầu người tiếp công dân hướng dẫn, giải thích, trả lời về những nội dung đã trình 

bày hoặc hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; 

b. Yêu cầu Bộ phận tiếp công dân phải giữ bí mật, họ tên, địa chỉ của mình khi 

thực hiện quyền tố cáo; 

c. Khiếu nại hoặc tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách 

nhiễu của người tiếp công dân. 
 

Chương IV 

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM 
 

Điều 14. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp công dân 

được khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ tiếp công dân nếu có một trong 

các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự: 

1. Thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức tiếp công dân; 

2. Vi phạm các quy định về tổ chức tiếp công dân và các quy định của quy chế 

này; 

3. Không kịp thời xử lý hoặc làm sai lệch các thông tin, tài liệu do người khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp; 

4. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 



   

51 CÔNG BÁO/Số 39 + 40/Ngày 31-10-2007  

 

Điều 16. Công dân có hành vi gây rối hoặc không chấp hành các quy định về tổ 

chức tiếp công dân tại nơi tiếp công dân vi phạm tại khoản 2, điều 4 của Quy chế này 

thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Trưởng Công an quận chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị bảo vệ trật tự, an toàn tại nơi tiếp công dân; xử lý theo thẩm quyền các 

hành vi vi phạm pháp luật ở nơi tiếp công dân. 
 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 18. Chủ tịch UBND các phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ 

phụ trách phòng tiếp dân quận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách 

nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này. 

Điều 19. Giao Chánh Văn phòng UBND, Thanh tra quận kiểm tra, theo dõi, đôn 

đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này và định kỳ báo cáo UBND quận để chỉ đạo 

chung. 

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc hoặc có những vấn đề 

mới phát sinh thì Chủ tịch UBND các phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân phản ánh về Thanh tra quận để tổng hợp và báo cáo Uỷ ban nhân dân quận kịp 

thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

                                                   

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Dương Thành Thị 
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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: 11/2007/QĐ-UBND            Sơn Trà, ngày 29 tháng 10 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động  y tế 

trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 
 

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

năm 2003;  

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 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ 

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

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

Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 

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

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-BYT ngày 21 tháng 6 năm 2005 của Bộ Y tế về 

việc “Phê duyệt Đề án phát triển xã hội hoá bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ 

nhân dân”; 

Căn cứ Kế hoạch số 4830/KH-BYT ngày 21 tháng 6 năm 2005 của Bộ Y tế về 

“Thực hiện xã hội hoá bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân”; 

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

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về “Xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn 

hoá và thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và các chính 

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

Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng “Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động y tế 

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

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt 

động y tế trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010. 

Điều 2. Giao Trung tâm Y tế quận Sơn Trà hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện Kế hoạch này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Chủ 

tịch UBND các phường, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 

quan căn cứ Quyết định  thi hành./. 

 

 

 
  

                                                  

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Công Hồ 



   

54 CÔNG BÁO/Số 39 + 40/Ngày 31-10-2007  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN SƠN TRÀ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 
KẾ HOẠCH 

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế 

trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND 

ngày 29  tháng 10  năm 2007 của UBND quận Sơn Trà  ) 

 
 

A. THỰC TRẠNG XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG Y TẾ 

QUẬN SƠN TRÀ 
 

I. NHỮNG KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC:  

Trong những năm qua, xã hội hoá hoạt động y tế trên địa bàn quận Sơn Trà đã có 

nhiều chuyển biến tích cực. Quận và các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, huy động sự 

đóng góp của cộng đồng vào công tác y tế, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khám, chữa 

bệnh của nhân dân. Người dân có ý thức hơn trong việc tự chăm lo, bảo vệ sức khoẻ 

cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đồng thời cũng tích cực tham gia các hoạt động 

chăm sóc sức khoẻ, nhất là trong lĩnh vực y tế dự phòng. 

Hệ thống các cơ sở y tế tư nhân tiếp tục phát triển ngày càng đa dạng. Các nguồn 

viện trợ của các tổ chức phi chính phủ đã giúp địa phương nâng cấp các cơ sở y tế, đầu 

tư các trang thiết bị ... với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Hoạt động khám chữa bệnh 

BHYT tiếp tục được thực hiện. Số người sử dụng thẻ BHYT tăng dần qua các năm. 

Việc khám chữa bệnh cho người nghèo được triển khai thực hiện, người nghèo được 

tiếp cận với các dịch vụ y tế một cách thuận lợi... 

II. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xã hội hoá các hoạt động y tế trên địa 

bàn quận vẫn còn một số mặt hạn chế, đó là: 

- Một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của 

công tác xã hội hoá y tế; chưa huy động tối đa tiềm năng, trí tuệ, vật chất trong nhân 

dân để đẩy mạnh các hoạt động xã hội hoá y tế. Các mô hình xã hội hoá y tế trên địa 

bàn quận phát triển chậm. 

- Nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng cao, khả năng đầu tư kinh phí 

để xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ 

cho việc khám chữa bệnh còn hạn chế.   

- Khả năng thu hút người dân đến khám chữa bệnh tại Trạm Y tế các phường đạt 

thấp, do thiếu cán bộ y tế có kinh nghiệm, thiếu các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật 

hiện đại cho công tác khám chữa bệnh. 
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B. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP XÃ HỘI HÓA  

HOẠT ĐỘNG Y TẾ QUẬN SƠN TRÀ ĐẾN NĂM 2010 

I. MỤC TIÊU: 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính 

quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân về công tác xã hội hoá hoạt 

động y tế; vận động nhân dân tự chăm lo, bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và 

cộng đồng. 

2. Huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm các trang thiết bị, 

phương tiện kỹ thuật, đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng cho việc khám chữa 

bệnh của nhân dân; duy trì kết quả đạt chuẩn quốc gia về y tế 7/7 phường; phát triển 

nhanh mạng lưới y tế ngoài công lập. 

3. Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trước năm 2010. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Công tác tuyên truyền: 

- Tổ chức quán triệt trong các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể 

về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; đưa 

nội dung công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân vào kế hoạch phát triển kinh tế, 

xã hội của từng địa phương; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương xã hội hoá công tác y tế trong cán 

bộ và nhân dân; làm cho mỗi cán bộ, công chức và người dân nhận thức rõ mục tiêu xã 

hội hoá công tác y tế là nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ và vật chất trong nhân dân, 

huy động toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

2. Huy động các nguồn lực nâng cao năng lực Trung tâm Y tế quận và Trạm 

y tế các phường. 

- Huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển cơ sở 

hạ tầng tại Trung tâm Y tế quận và Trạm y tế các phường, từng bước đổi mới và nâng 

cấp trang thiết bị y tế, đặc biệt là các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị;  

- Nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y bác 

sĩ và cải cách thủ tục hành chính trong việc khám chữa bệnh cho nhân dân, nhằm thu 

hút bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế quận và Trạm Y tế các phường 

ngày càng nhiều hơn. Ngoài việc khám chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân trong khu 

vực, Trung tâm Y tế quận và Trạm Y tế các phường còn có trách nhiệm khám chữa 

bệnh cho cán bộ và nhân dân ở các địa phương khác; 

- Đa dạng hóa các loại hình phục vụ tại bệnh viện như: Khám chữa bệnh ngoài 

giờ hành chính; khám chữa bệnh theo yêu cầu về thời gian, về thầy thuốc, về phòng 

ốc...; khám chữa bệnh tại nhà; các dịch vụ tư vấn về sức khỏe và khám chữa bệnh...; 
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- Khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động 

từ thiện; tăng cường vận động Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, vừa để giải quyết 

mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo vừa tạo điều kiện hỗ trợ cho những người có 

hoàn cảnh khó khăn được chữa bệnh khi mắc các bệnh hiểm nghèo. 

3. Phát huy quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế: 

- Trung tâm Y tế quận tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 43/2006/NĐ-

CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về “Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách 

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

công lập”; khuyến khích liên kết với các cá nhân, doanh nghiệp để đầu tư các trang 

thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, phòng bệnh cho nhân 

dân; 

- Xã hội hoá hoạt động Trạm Y tế phường theo hướng liên kết đầu tư trang thiết 

bị y tế và triển khai mô hình bác sĩ gia đình; có cơ chế hoạt động riêng với nguồn kinh 

phí từ các khoản thu khám, chữa bệnh và được hạch toán theo quy định của cơ quan 

tài chính. 

4. Phát triển mạng lưới y tế ngoài công lập: 

- Tiếp tục mở rộng, khuyến khích phát triển hệ thống y tế tư nhân đi đôi với việc 

tăng cường công tác quản lý, giám sát về chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước; 

- Khuyến khích phát triển các phòng khám tư nhân, bệnh viện chuyên khoa trong 

các lĩnh vực: Y học cổ truyền, phục hồi chức năng, lão khoa, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi 

Họng, Da liễu...; 

- Các cơ sở ngoài công lập xây dựng bệnh viện, phòng khám tư được hưởng các 

chính sách ưu đãi về đất đai, về lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu... theo quy định tại Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của 

Chính phủ về “Chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài 

công lập” và Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện Nghị định; 

- Khuyến khích phát triển mô hình bác sĩ gia đình nhằm góp phần tăng cường khả 

năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của nhân dân.  

5. Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân: 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung 

tâm Y tế quận và Trạm y tế các phường, đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng 

đi đôi với việc phát triển ứng dụng các kỹ thuật y tế tiên tiến, hiện đại, tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế một cách công bằng; 

- Phát triển nhanh bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 
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1. Trung tâm Y tế quận Sơn Trà: Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ 

trì, phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn 

thành các mục tiêu đề ra; nghiên cứu, đề xuất việc quản lý thực hiện các mô hình xã 

hội hoá y tế phù hợp với điều kiện của quận. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch bố trí vốn đầu tư 

xây dựng và hoàn thiện các công trình y tế nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng y tế, tạo điều 

kiện cho các cơ sở y tế thực hiện hiệu quả, chất lượng trong công tác bảo vệ, chăm sóc 

sức khoẻ nhân dân. 

3. Phòng Văn hoá - Thể thao: Phối hợp với Trung tâm Y tế tăng cường công tác 

tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ, ý nghĩa của công tác xã hội hoá y tế nhằm nâng cao ý 

thức trách nhiệm của người dân, vận động mọi người tham gia công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. 

4. Phòng Quản lý đô thị: Nghiên cứu đề xuất quy hoạch tổng thể mặt bằng các 

công trình y tế phù hợp với quy hoạch tổng thể của thành phố; phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan thực hiện công tác giám sát, quản lý đầu tư xây dựng các công trình 

đảm bảo chất lượng và đúng quy định của nhà nước. 

5. Phòng Tài nguyên - Môi trường: Tăng cường công tác quản lý và tham mưu 

giải quyết chính sách về sử dụng đất đối với cơ sở y tế ngoài công lập để phát triển đa 

dạng các loại hình chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn quận. 

6. Bảo hiểm xã hội quận: Phối hợp với Trung tâm Y tế có kế hoạch đảm bảo 

thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010, trình Uỷ ban nhân dân quận. 

7. Uỷ ban nhân dân các phường: Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa hoạt 

động y tế tại địa phương đến năm 2010 và tổ chức triển khai thực hiện. 

8. Các phòng, ban ngành, mặt trận và các đoàn thể: Tổ chức quán triệt Nghị 

quyết số 05/2005/NQ-CP của chính phủ về “Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo 

dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao”, Đề án “Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động y 

tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010” và Kế hoạch “Đẩy mạnh xã hội hóa 

hoạt động y tế trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010” trong cơ quan, đơn vị; tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến chủ trương, ý nghĩa, nội dung của công tác xã hội hoá đến cán 

bộ, công nhân viên.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân các phường và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được phân công tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu 

quả. Hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác xã hội hoá hoạt động y tế tại 

địa phương, đơn vị và báo cáo Uỷ ban nhân dân quận (thông qua Trung tâm Y tế quận 

Sơn Trà) để theo dõi, chỉ đạo. 
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Giao Trung tâm Y tế quận Sơn Trà chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

và tổng hợp kết quả việc triển khai thực công tác xã hội hoá hoạt động y tế tại địa 

phương, đơn vị  báo cáo Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, phát sinh cần 

kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà (thông qua Trung tâm Y tế quận Sơn 

Trà) để xem xét điều chỉnh cho phù hợp./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                  

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Công Hồ 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

Website: https://congbao.danang.gov.vn 
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