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

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  113/2006/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 30  tháng 12 năm 2006 

 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2002 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc vay tiền từ Quỹ hỗ trợ cho vay vốn 
__________________________ 

 

 

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 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 Chánh Văn phòng UBND thành phố và Trưởng ban Ban Quản 

lý Quỹ hỗ trợ cho vay vốn thành phố Đà Nẵng,  

 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 11/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2002 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc vay tiền từ Quỹ hỗ trợ cho vay vốn. 

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

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Chánh 

Thanh tra thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý Quỹ hỗ trợ cho vay vốn thành phố, Trưởng 

Công an các quận, huyện, phường, xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá 

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

 

 
 

 

 

                                           

 

 
 

TM. UỶ 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:  114/2006/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 30  tháng 12 năm 2006 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Ban hành Chương trình hành động của thành phố  Đà Nẵng  

(giai đoạn 2006 - 2010) thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về bảo 

vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,  

hiện đại hóa đất nước  
____________________________ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

Căn cứ Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-

NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1:  Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của thành phố 

Đà Nẵng (giai đoạn 2006 - 2010) thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về 

bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành, đoàn thể và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này. 

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

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

và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Công chính; thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 
 

TM. UỶ 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 
________________________________________________ 

 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (GIAI ĐOẠN 2006 – 2010) 

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về bảo vệ môi trường trong 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 12 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
______________________________________________ 

 

I. MỤC TIÊU  

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về 

bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 2 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ) nhằm ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, 

cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng môi trường; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài 

hoà giữa tăng trưởng kinh tế với thúc đẩy tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường phục vụ 

mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố phát triển, bền vững về môi trường.  

Phấn đấu từ nay đến năm 2010 đạt một số chỉ tiêu cụ thể sau đây:  

1. 100% người dân thành phố Đà Nẵng được tiếp cận với những kiến thức cơ bản về 

bảo vệ môi trường, tiến tới thay đổi hành vi ứng xử với các thách thức về môi trường. 

2. Tăng tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn từ 85% (năm 2005) lên trên 

90%. Giảm thiểu tối đa lượng chất thải rắn phải xử lý bằng phương pháp chôn lấp. 

3. Trên 80% các đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện thu gom, lưu giữ và xử lý chất 

thải đúng quy định.  

4. Hoàn tất xây dựng và thực hiện xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường đối với nước thải 

tại 4 khu công nghiệp: Hòa Khánh, Dịch vụ thủy sản, Đà Nẵng, Hòa Cầm. 

5. Di dời 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thành phố 

theo Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ban hành kèm theo Quyết 

định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. 

6. Giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí tại các khu công nghiệp, tuyến giao 

thông trọng điểm.  

7. 100% số hộ dân khu vực nội thành có hố xí hợp vệ sinh, bố trí nhà vệ sinh công 

cộng hợp lý, tăng số lượng hộ dân khu vực ngoại thành sử dụng hố xí hợp vệ sinh. 

8. Quy hoạch cây xanh đường phố, hợp lý về tỷ lệ và chủng loại cây, phấn đấu đạt 

từ 3 - 5m2 cây xanh/người. 

II. NỘI DUNG  
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1. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ môi 

trường. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường 

a) Thông qua các biện pháp và hình thức thích hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ 

Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Luật 

Bảo vệ môi trường, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số số 

41-NQ/TW của Bộ Chính trị (ban hành kèm theo Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 

22 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ), các chính sách và pháp luật của Nhà 

nước về bảo vệ môi trường; 

b) Phổ biến, tuyên truyền cho người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, khuyến 

khích các hành động bảo vệ môi trường và công bố công khai những hành vi vi phạm 

Luật Bảo vệ môi trường nhằm tạo dư luận lên án nghiêm khắc đối với những hành vi này. 

Lồng ghép các buổi nói chuyện chuyên đề về bảo vệ môi trường vào các buổi sinh hoạt 

tổ dân phố, sinh hoạt đoàn thanh niên, các hội, đoàn thể ở địa phương; 

c) Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về quản lý môi trường công nghiệp cho đối 

tượng là cấp quản lý, nhân viên tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Nâng cao năng lực cho 

bộ phận tuyên truyền môi trường của các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn thành 

phố; 

d) Phát triển các mô hình cộng đồng dân cư tự quản trong hoạt động bảo vệ môi 

trường. Xây dựng và áp dụng tiêu chí về bảo vệ môi trường trong công tác thi đua khen 

thưởng của các cá nhân, tập thể, cơ quan đơn vị, đánh giá gia đình văn hóa; 

e) Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, duy trì phong trào 

Ngày chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp trên địa bàn thành phố theo Chỉ thị số 19/2004/CT-UB 

ngày 20 tháng 10 năm 2004 của UBND thành phố; 

f) Xã hội hóa các dịch vụ môi trường về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh 

hoạt, rác y tế, rác công nghiệp, tái chế rác, dịch vụ đo đạc kiểm nghiệm, thẩm định.... Đa 

dạng hoá các loại hình hoạt động bảo vệ môi trường, khuyến khích sự tham gia của khu 

vực tư nhân, có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thực 

hiện các dịch vụ bảo vệ môi trường; khuyến khích thành lập các tổ chức đánh giá, tư vấn, 

giám định, công nhận, chứng nhận về bảo vệ môi trường. 

 

2. Bảo vệ môi trường trong hoạt động công nghiệp 

a) Tập trung triển khai thực hiện Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp thành 

phố Đà Nẵng giai đoạn 2006 - 2010; 

b) Xây dựng và vận hành Trạm xử lý nước thải công nghiệp tại các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp (sau đây gọi tắc là KCN), trước mắt là KCN dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng, 

tiếp đến là KCN Đà Nẵng, KCN Hoà Cầm, KCN Liên Chiểu; 

c) Khắc phục ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, đặc biệt đối với làng Đá mỹ 

nghệ Non Nước; nghiên cứu lập Quy hoạch làng đá chẻ Hoà Sơn, huyện Hoà Vang; 
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d) Đẩy mạnh việc xử lý triệt để những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Từng bước phục hồi chất lượng môi trường tại những khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng, 

các hệ sinh thái bị suy thoái và những khu vực bị nhiễm độc do chất độc hoá học trong 

chiến tranh;  

e) Tiến hành rà soát các cơ sở công nghiệp, công bố danh sách các cơ sở thực hiện 

tốt và chưa tốt công tác bảo vệ môi trường; 

f) Quy hoạch địa điểm đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải nguy hại, chất thải 

công nghiệp, chất thải y tế tập trung cho thành phố Đà Nẵng. 

3. Bảo vệ môi trường khu vực đô thị 

a) Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong khu vực đô thị; 

xây dựng và thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn (hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ); 

b) Bố trí nhà vệ sinh công cộng và thùng đựng rác hợp lý, đặc biệt lưu ý các khu vực 

đông người qua lại, các ao, hồ nội thành;  

c) Công bố và xử lý nghiêm các hành vi phá hoại môi trường tại khu du lịch, vui 

chơi, nơi công cộng; 

d) Đẩy mạnh công tác trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường, các công 

viên theo quy hoạch cây xanh đường phố đã được phê duyệt;  

e) Xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp giảm ồn, khói bụi, khí thải từ hoạt 

động giao thông, hoạt động xây dựng; 

f) Tiến hành rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư, di dời những 

cơ sở gây ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 

g) Tiếp nhận, vận hành các trạm xử lý nước thải sinh hoạt đô thị từ Dự án Thoát 

nước và vệ sinh môi trường; 

h) Thực hiện các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn việc nhập khẩu và vận chuyển bất 

hợp pháp các loại hoá chất độc hại, thuốc trừ sâu, phân bón, phế liệu... và các thiết bị công 

nghệ có nguy cơ gây tác hại đến môi trường. 

 

4. Bảo vệ môi trường khu vực nông thôn 

a) Tiếp tục thực hiện Chương trình nước sạch nông thôn đến năm 2010;    

b) Mở rộng thu gom rác thải đến khu vực nông thôn, khu vực vùng ven thành phố; 

c) Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng, 

phổ biến và kiểm soát các mô hình sản xuất rau sạch, mô hình sản xuất nông nghiệp công 

nghệ cao, công nghệ sạch.  

5. Bảo vệ cảnh quan và tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học 

a) Khai thác và phát triển hợp lý các loại hình du lịch sinh thái, du lịch biển, tạo 

nguồn vốn cho công tác bảo vệ đa dạng sinh học;  
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b) Xây dựng và triển khai các đề án phát triển khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn 

Trà, Bà Nà - Núi Chúa;  

c) Rà soát quy hoạch phát triển lâm nghiệp, chế biến gỗ, xây dựng tổng quan lâm 

nghiệp thành phố Đà Nẵng từ nay đến 2010;  

d) Triển khai thực hiện Quy hoạch quản lý, khai thác cát, sỏi sông trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng, giai đoạn từ 2006 – 2010 theo Quyết định số 7227/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố. 

6. Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý môi trường  

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

do UBND thành phố đã ban hành trước đây cho phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường; 

b) Ban hành quy định của UBND thành phố về quản lý chất thải nguy hại trên địa 

bàn thành phố;  

c) Sửa đổi, bổ sung Quy định về bảo vệ môi trường và quản lý chất thải rắn trên địa 

bàn thành phố; 

d) Ban hành Quy định của UBND thành phố về dừng cấp đăng ký kinh doanh đối 

với các ngành nghề gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư.  

7. Tăng cường công tác quản lý về bảo vệ môi trường 

a) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, xác định rõ trách 

nhiệm, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đối với UBND các quận, huyện, xã, phường; tăng 

cường sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ môi trường;  

b) Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật sử dụng cho việc kiểm tra, giám sát môi trường 

của các cơ quan quản lý môi trường; 

c) Tăng cường năng lực giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên. 

8. Tăng cường nguồn lực tài chính 

a) Thực hiện tốt việc thu các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định; 

b) Huy động sự tham gia về tài chính của các tổ chức, xã hội, cơ sở công nghiệp 

trong từng chương trình bảo vệ môi trường cụ thể; 

c) Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tìm kiếm các nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ 

chức quốc tế, các chính phủ và tăng cường vận động các nguồn lực tài chính khác cho 

công tác bảo vệ môi trường của thành phố.   

9. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng công nghệ, đào tạo 

nguồn nhân lực cho bảo vệ môi trường 

a) Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn 

thành phố để có cơ sở đánh giá toàn diện và xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng, bảo 

vệ hợp lý; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo về tài 

nguyên và môi trường, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của hệ thống; 
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b) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ môi trường, công 

nghệ sạch, thân thiện môi trường, phát triển các công nghệ xử lý và tái chế, tái sử dụng 

chất thải; 

c) Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất sạch hơn, thúc đẩy việc 

hình thành các doanh nghiệp dịch vụ môi trường, phát triển kinh tế môi trường; 

d) Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý cho lĩnh vực 

bảo vệ môi trường. 

III TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các hội, đoàn thể phối 

hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai các chương trình phối hợp hành 

động bảo vệ môi trường theo tinh thần Nghị quyết liên tịch đã ký kết của các tổ chức 

chính trị - xã hội cấp Trung ương với Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm đề cao vai trò, 

trách nhiệm và tăng cường sự tham gia có hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội trong 

hoạt động bảo vệ môi trường; huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi 

trường, góp phần xây dựng thành phố Xanh-Sạch-Đẹp. 

2. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện căn cứ các nội dung nêu 

tại mục II và chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, xây dựng Kế hoạch, Chương trình 

hành động cụ thể trong kế hoạch họat động hàng năm của ngành, đơn vị mình và tổ chức 

thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố thông qua Sở Tài nguyên và Môi 

trường.  

3. Sở Nội vụ 

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành và đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành 

phố về kiện toàn tổ chức và tăng cường năng lực cho bộ máy quản lý bảo vệ môi trường 

ở UBND các quận, huyện, xã, phường; phân cấp quản lý đối với các doanh nghiệp hoạt 

động về lĩnh vực môi trường, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản 

lý theo chuyên ngành; 

b) Phối hợp với Sở Tài ngyên và Môi trường tham mưu cho UBND thành phố về 

phương án và chính sách khuyến khích, đa dạng hoá dịch vụ môi trường trên địa bàn 

thành phố, tạo điều kiện thúc đẩy xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên 

quan tham mưu cho UBND thành phố kế hoạch kinh phí đầu tư xây dựng Trạm xử lý 

nước thải công nghiệp cho các KCN; 

b) Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tìm kiếm các nguồn đầu tư cho công tác bảo 

vệ môi trường của thành phố. 

5. Sở Tài chính 

a) Chủ trì xây dựng đề án “Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo vệ 

môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” để đảm bảo có đủ nguồn lực bảo vệ môi 
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trường, trong đó chú trọng huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội để đầu tư bảo vệ môi 

trường; 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề 

xuất UBND thành phố bố trí không dưới 1% tổng chi ngân sách nhà nước cho các hoạt 

động sự nghiệp bảo vệ môi trường của thành phố và tăng dần hằng năm theo tốc độ tăng 

trưởng kinh tế.  

6. Cục Hải quan thành phố 

Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn việc nhập khẩu và vận 

chuyển bất hợp pháp các loại hoá chất độc hại, thuốc trừ sâu, phân bón, phế liệu... và các 

thiết bị công nghệ có nguy cơ gây thiệt hại đến môi trường. 

7. Sở Tư pháp 

Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiến hành rà soát và tham mưu cho UBND 

thành phố điều chỉnh, bổ sung nội dung bảo vệ môi trường trong các văn bản quy phạm 

pháp luật của địa phương có liên quan cho phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường. 

8. Sở Công nghiệp 

a) Phối hợp các cơ quan chức năng lập kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất công 

nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các khu dân cư vào các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp; 

b) Hướng dẫn, khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện các giải pháp 

giảm thiểu ô nhiễm, áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, mô hình sản xuất 

sạch hơn. 

9. Sở Giao thông Công chính 

a) Chủ trì xây dựng các đề án: Giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải, 

xã hội hoá công tác trồng và chăm sóc cây xanh cộng cộng, xã hội hoá công tác thoát 

nước trình UBND thành phố trong quý II năm 2007 và triển khai thực hiện sau khi được 

phê duyệt; 

b) Phối hợp với Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng thành phố lập quy hoạch 

hệ thống thoát nuớc, giảm thiểu, khống chế các điểm ngập úng; 

c) Xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển cây xanh đô thị đến năm 

2010; 

d) Xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp giảm ồn, khói bụi, khí thải từ hoạt 

động giao thông; 

e) Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, quy hoạch lại các điểm trung chuyển rác trên 

địa bàn thành phố. Chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị bố trí nhà vệ sinh công cộng và 

thùng đựng rác hợp lý, đặc biệt lưu ý các khu vực đông người qua lại, các ao, hồ nội 

thành, tăng cường mở rộng dịch vụ thu gom rác tại các vùng nông thôn. 

10. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và 

môi trường của thành phố; 
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b) Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xử lý ô 

nhiễm; các giải pháp công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, nhân rộng mô hình sản 

xuất sạch hơn; 

11. Sở Thuỷ sản Nông lâm 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án phát triển bền vững các 

khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà, Bà Nà – Núi Chúa; 

b) Rà soát, quy hoạch phát triển lâm nghiệp, mạng lưới chế biến gỗ, xây dựng tổng 

quan lâm nghiệp thành phố Đà Nẵng từ nay đến 2010, trình UBND thành phố vào quý II 

năm 2007; 

c) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động đánh bắt, nuôi trồng, mua bán và 

chế biến thủy sản thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ tài nguyên và  môi trường; 

d) Quy hoạch các vùng chăn nuôi và các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

trên địa bàn thành phố;  

e) Tiếp tục thực hiện Chương trình nước sạch nông thôn đến năm 2010; 

f) Kiểm soát việc sử dụng các loại hoá chất trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt lưu 

ý việc thu gom và xử lý các bao bì dựng hoá chất, thuốc trừ sâu, phân bón sau khi sử 

dụng; 

g) Xây dựng, phổ biến và kiểm soát các mô hình sản xuất rau sạch, mô hình sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao, thực hiện tốt bảo vệ môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi. 

12. Sở Xây dựng 

a) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và các cơ quan liên quan nghiêm túc 

thực hiện các qui định về môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng, quy hoạch và 

các dự án đầu tư khác trên địa bàn thành phố;  

b) Chủ trì phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Công chính, 

Du lịch; và các cơ quan liên quan đề xuất quy hoạch phát triển các làng hoa, công viên, 

khu vui chơi giải trí, các nhà vệ sinh công cộng; rà soát, quy hoạch lại hợp lý các điểm 

trung chuyển rác trên địa bàn thành phố;  

c) Quy hoạch địa điểm khu xử lý chất thải nguy hại để xây dựng các nhà máy xử lý 

chất thải công nghiệp, chất thải y tế và các cơ sở tái chế chất thải; 

13. Sở Y tế 

Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm soát, xử lý 

chất thải y tế trên địa bàn thành phố. 

14. Sở Du lịch 

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm soát ô nhiễm do hoạt động du lịch;  

b) Quản lý hoạt động bảo vệ môi trường tại các bãi biển du lịch; 

c) Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, phổ biến, hướng dẫn, 

theo dõi việc phân loại rác thải tại nguồn ở các cơ sở dịch vụ du lịch; 
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d) Khai thác và phát triển hợp lý các loại hình du lịch sinh thái, du lịch biển, tạo 

nguồn vốn cho công tác bảo vệ đa dạng sinh học; 

e) Công bố và xử lý theo quy định của pháp luật đối với những hành vi phá hoại môi 

trường tại khu du lịch, khu vui chơi giải trí. 

15. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Duy trì và nhân rộng các mô hình trường học Xanh - Sạch - Đẹp; 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án nâng cao kiến 

thức bảo vệ môi trường cho giáo viên, học sinh các cấp học; xây dựng các nội dung về 

môi trường đưa vào chương trình dạy và học ngoại khóa tại các trường học và tổ chức 

thực hiện sau khi được UBND thành phố phê duyệt. 

16. Ban Thi đua khen thưởng thành phố 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thành phố nghiên cứu bổ sung tiêu chí bảo vệ môi trường trong công tác 

thi đua, khen thưởng và tổ chức thực hiện. 

17. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

a) Tuyên truyền trong cộng đồng dân cư thực hiện nếp sống văn minh đô thị, khuyến 

khích các hành động bảo vệ môi trường và công bố công khai những hành vi vi phạm 

Luật Bảo vệ môi trường nhằm tạo dư luận lên án nghiêm khắc đối với những hành vi này; 

b) Tăng cường tổ chức các buổi tập huấn theo chuyên đề về bảo vệ môi trường cho 

các cán bộ xã, phường, tổ dân phố; 

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, nghiên cứu lồng ghép các nội dung bảo 

vệ môi trường vào các buổi sinh hoạt tổ dân phố, khối phố; xây dựng chỉ tiêu bảo vệ môi 

trường vào tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa;  

d) Tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các ao, hồ đã được UBND thành phố phân 

cấp quản lý; giải quyết kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường tại các ao, hồ; 

e) Chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch di dời các 

cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn vào các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp trình UBND thành phố và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; 

f) Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 19/2004/CT-UB ngày 20 tháng 10 năm 2004 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng phong trào Ngày Chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

g) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, phổ biến, hướng dẫn phương 

pháp phân loại rác thải tại nguồn ở các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa 

bàn. 

18. Sở Văn hoá Thông tin, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng  

a) Tuyên truyền, phổ biến Chương trình hành động của thành phố, kịp thời nêu 

gương những điển hình tiên tiến và phê phán những hành động xấu ảnh hưởng đến môi 

trường. 
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b) Phản ảnh kịp thời những thách thức môi trường đối với cộng đồng dân cư trên địa 

bàn thành phố. 

19. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng 

Tổ chức thực hiện tốt Quy chế bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, khu 

chế xuất trên địa bàn thành phố. Kiên quyết không cho các cơ sở sản xuất kinh doanh 

trong các khu công nghiệp, khu chế xuất họat động sản xuất khi chưa đáp ứng các yêu 

cầu về bảo vệ môi trường. 

20. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức 

đoàn thể triển khai các Nghị quyết liên tịch phối hợp hành động về bảo vệ môi trường 

nhằm thúc đẩy công tác xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường; phát hiện các mô hình 

có hiệu quả trong hoạt động bảo vệ môi trường để khen thưởng, phổ biến, nhân rộng. 

Nghiên cứu lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết 

tham gia xây dựng đời sống văn hoá; 

b) Xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền các văn bản, chính sách pháp luật của 

Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

c) Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Đà 

Nẵng giai đoạn 2006 – 2010; 

d) Tham mưu cho UBND thành phố trong công tác thu phí bảo vệ môi trường theo 

quy định của Nhà nước;  

e) Làm cơ quan đầu mối, tham mưu cho UBND thành phố kế hoạch xây dựng, vận 

hành các nhà máy, các khu xử lý chất thải trên địa bàn thành phố.  

f) Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan giải quyết 

tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, đặc biệt đối với làng Đá mỹ nghệ Non 

Nước; 

g) Đẩy mạnh việc xử lý triệt để những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

trên địa bàn thành phố theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của 

Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì đánh giá mức độ ô nhiễm thực tế tại những khu vực bị ô 

nhiễm nghiêm trọng, các hệ sinh thái bị suy thoái, những khu vực bị nhiễm độc do chất 

độc hoá học trong chiến tranh và từng bước triển khai phục hồi môi trường;  

h) Duy trì thực hiện ban hành Sách Phân hạng Xanh hằng năm, công bố danh sách 

những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện tốt hoặc chưa tốt về hoạt động bảo vệ môi 

trường; 

i) Rà soát hệ thống văn bản pháp quy của UBND thành phố về quản lý, bảo vệ môi 

trường và đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của thành 

phố và pháp luật hiện hành.  

J) Tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý chất thải nguy 

hại và sửa đổi, bổ sung Quy định về bảo vệ môi trường, quy định về quản lý chất thải rắn 

trên địa bàn thành phố, trình UBND thành phố trong quý I năm 2007; 
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k) Tổ chức tập huấn về quản lý môi trường công nghiệp cho cán bộ quản lý, nhân 

viên các cơ sở sản xuất kinh doanh; đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ quản lý môi trường ở 

UBND các quận, huyện, phường, xã; 

l) Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan xây dựng Đề án phân 

loại rác thải tại nguồn, trình UBND thành phố trong quý II năm 2007; 

m) Chủ trì xây dựng các Đề án: Quản lý tổng hợp chất thải rắn trên địa bàn thành 

phố, Xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường của thành phố, Quy hoạch  đá xây dựng trên 

địa bàn thành phố giai đoạn 2007 - 2015, Quy hoạch đất sét làm vật liệu xây dựng trên 

địa bàn thành phố giai đoạn 2007 - 2015, trình UBND thành phố phê duyệt trong quý I 

và quý II năm 2007; 

n) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình này và định kỳ hằng năm 

báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố. 

  
 

                                           

 

 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  29/2006/NQ-HĐND            Hải Châu, ngày 20  tháng 12 năm 2006 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách 

quận Hải Châu năm 2007 
________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

KHOÁ III KỲ HỌP THỨ 7 

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

năm 2003; 

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

Căn cứ Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2006 của HĐND 

thành phố và Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2006 của UBND 

thành phố quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, 

định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương từ năm 2007 đến 2010 của thành 

phố Đà Nẵng;  

Sau khi nghe Báo cáo số 105/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2006 của UBND 

quận về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2006 và xây dựng dự toán 

thu chi ngân sách năm 2007; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội HĐND quận và ý 

kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân; 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2007 trên địa bàn quận Hải Châu là: 

205.271.000.000 đồng (Hai trăm lẻ năm tỷ, hai trăm bảy mươi mốt triệu đồng), gồm: 

1.Thu từ thuế CTNNQD    : 150.500.000.000 đồng 

2.Thu từ thuế nhà đất    :     4.700.000.000 đồng 

3.Thu từ phí, lệ phí và thu khác ngân sách  :     3.046.000.000 đồng 

4.Thu chuyển quyền sử dụng đất   :   12.720.000.000 đồng 

5.Thu lệ phí trước bạ    :    23.000.000.000 đồng 

6.Thu để lại quản lý qua NSNN   :     11.305.000.000 đồng 

* Phân bổ nhiệm vụ thu : 
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   + Cấp quận thu          :  143.117.000.000 đồng 

   + Cấp phường thu (kể cả đội thuế phường ) :    62.154.000.000 đồng 

* Trong tổng nguồn thu ngân sách trên địa bàn và kể cả thu chuyển giao giữa các 

cấp ngân sách, thu chuyển nguồn thì tổng thu ngân sách địa phương được hưởng là: 

146.856.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi sáu tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu 

đồng). Trong đó: 

 - Ngân sách quận  : 125.012.000.000 đồng 

 - Ngân sách phường :   21.844.000.000 đồng 

Điều 2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007 là: 146.856.000.000 đồng 

(Một trăm bốn mươi sáu tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu đồng), gồm: 

1. Chi ngân sách cấp quận   :   125.012.000.000 đồng  

Trong đó:   

+ Chi cho đầu tư phát triển   :           13.927.000.000 đồng 

+ Chi thường xuyên    :     93.720.000.000 đồng  

+ Dự phòng ngân sách   :              6.407.000.000 đồng 

+ Chi từ nguồn để lại QLQNSĐP :            10.958.000.000 đồng 

2.Chi ngân sách cấp phường  :             21.844.000.000 đồng 

Điều 3. Thống nhất Báo cáo số: 105/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2006 của 

UBND quận Hải Châu về phương án phân bổ ngân sách cấp quận và cơ chế điều hành 

ngân sách Nhà nước năm 2007. 

Điều 4: Ủy ban nhân dân quận căn cứ Nghị quyết này tiến hành giao dự toán thu 

ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2007 cho từng ngành, đơn vị, phường 

để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Hải Châu khoá III, kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2006./. 

 

                                           

 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

Ngô Văn Dũng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  30/2006/NQ-HĐND            Hải Châu, ngày 20  tháng 12 năm 2006 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ năm 2007 
______________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

KHOÁ III KỲ HỌP THƯ 7 

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

2003; 

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

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

vị đại biểu Hội đồng nhân dân. 

QUYẾT NGHỊ: 

Hội đồng nhân dân quận Hải Châu thống nhất nội dung các báo cáo trình tại kỳ họp 

và nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:  

A. Đánh giá tình hình năm 2006 

Năm 2006, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn 

quận, tình hình kinh tế xã hội của quận đạt được kết quả trên một số lĩnh vực: tốc độ phát 

triển kinh tế tăng trưởng khá và ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp dân doanh ước đạt: 

365,095 tỷ đồng vượt 1,42% kế hoạch và 0,85% Nghị quyết HĐND quận, tăng 10,05% so 

với năm trước; hoạt động thương mại dịch vụ khá sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hoá-dịch 

vụ tiêu dùng xã hội ước tính tăng 20,75% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu dân doanh 

ước đạt 22,866 triệu USD, bằng 95,28% kế hoạch và 80,8% Nghị quyết HĐND quận, tăng 

6,46% so với năm trước. Thu ngân sách ước đạt 228,364 tỷ đồng, bằng 91,21% Nghị quyết 

HĐND quận và chi ngân sách ước đạt 130,328 tỷ đồng vượt 17,08% kế hoạch và 7,39% 

Nghị quyết HĐND, tăng 26,9% so với năm trước. 

Các hoạt động văn hoá-xã hội diễn ra sôi nổi, tham gia Đại hội Thể dục thể thao thành 

phố Đà Nẵng lần thứ V-2006 đạt giải nhất toàn đoàn; các vấn đề xã hội bức xúc từng bước 

đã được giải quyết; có 825 hộ thoát nghèo đạt 46,61% tổng số hộ nghèo đầu năm, vượt chỉ 

tiêu Nghị quyết HĐND quận đề ra 151 hộ; giải quyết việc làm cho 7.900 lao động, vượt 

31,66% Nghị quyết HĐND quận; duy trì kết quả xoá mù chữ, phổ cập Giáo dục Tiểu học 

và Trung học cơ sở đúng độ tuổi và phổ cập bậc Trung học 13/13 phường; công tác khám, 

chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ đáp ứng được nhu 

cầu của người dân; tỷ lệ giảm sinh so với năm trước đạt 0,32%o. Xây dựng nếp văn hoá-

văn minh đô thị từng bước đi vào cuộc sống. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã được giữ vững, giao quân đạt 100% chi 

tiêu. 
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Khắc phục hậu quả nặng nề của bão số 6 nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ nhân dân ổn 

định đời sống.  

Tuy nhiên, trong năm 2006 còn những tồn tại hạn chế sau:  

Phát triển thương mại-dịch vụ chưa được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn phát triển 

kinh tế trên địa bàn quận. Công tác quản lý hộ kinh doanh chưa tốt mới đạt hơn 82%. Việc 

vận động ngư dân cải hoán tàu thuyền để vươn khơi xa còn hạn chế do ảnh hưởng của thiên 

tai. Một số tàu đánh bắt xa bờ hoạt động không đạt hiệu quả. Chưa có giải pháp hỗ trợ các 

cơ sở sản xuất kinh doanh bị thiệt hại do bão số 6.  

Tình trạng xây dựng nhà trái phép, sai nội dung giấy phép, lấn chiếm chỉ giới và không 

gian xây dựng còn diễn ra. Việc thực hiện các quyết định xử lý hành chính vi phạm trong 

lĩnh vực xây dựng còn chậm, thiếu kiên quyết gây bức xúc trong nhân dân. Việc thẩm định 

hồ sơ thủ tục dự toán thiết kế một số công trình chưa đảm bảo đúng thời gian qui định, thiết 

kế còn thiếu sót dẫn đến chậm trễ tiến độ khởi công xây dựng, .  

Tình hình phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông chưa giảm 

Thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch, cần phấn đấu nhiều hơn trong năm đến. 

B. Phương hướng nhiệm vụ năm 2007 

Thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết Quận uỷ Hải Châu 

về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2007, cán bộ và nhân dân 

quận Hải Châu quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 

năm 2007 với các nội dung sau:   

Chủ động khai thác các lợi thế và ra sức hạn chế những bất lợi do hội nhập nhằm góp 

phần tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của các thành phần 

kinh tế. Khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào các hoạt động 

sản xuất kinh doanh. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, không ngừng cải thiện đời sống 

nhân dân. Tiếp tục đầu tư  phát triển hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng 

cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Triển khai thực hiện 

mạnh mẽ Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng 

chính quyền vững mạnh. 

I. Các chỉ tiêu chủ yếu:  

Năm 2007 phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu sau đây: 

1. Giá trị sản xuất công nghiệp: 490 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 34,21%. 

2. Giá trị sản xuất thủy sản: 34 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 18,66%. 

3. Kim ngạch xuất khẩu dân doanh: 31 triệu USD, tăng 35,57%. 

4. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 205,271 tỷ đồng 

5. Tổng chi ngân sách quận: 146,856 tỷ đồng 

6. Giảm tỷ lệ sinh: 0,25%o.  

7. Giải quyết việc làm: 7.800 lao động. 
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8. Hộ nghèo theo chuẩn thành phố đến cuối năm giảm xuống còn 474 hộ bằng 1,25%  

tổng số hộ dân hiện có.  

9. Tuyển gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 

II. Những nhiệm vụ và giải pháp chính: 

1. Về kinh tế: 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế ứng dụng công nghệ vật liệu mới, công nghệ 

tự động và công nghệ sinh học vào sản xuất; chú trọng phát triển năng lực sản xuất sản 

phẩm xuất khẩu, sản phẩm có thị trường tiêu thụ ổn định và có giá trị gia tăng cao. Tạo 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân trong và ngoài nước có nhu cầu đặt trụ sở, văn 

phòng đại diện, chi nhánh trên địa bàn quận.  

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả,... nhằm góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng đối với các 

thành phần kinh tế. 

- Từng bước hình thành các tuyến phố chuyên doanh; phát triển mạng lưới bán lẻ phù 

hợp với hoạt động của các siêu thị, trung tâm giao dịch thương mại-dịch vụ. Khuyến khích 

đầu tư phát triển các lĩnh vực dịch vụ du lịch, dịch vụ pháp lý, dịch vụ tài chính và các dịch 

vụ dân sinh. 

- Vận động ngư dân thực hiện chỉ thị số 04/CT-UB của UBND thành phố Đà Nẵng 

nhằm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ven bờ; tiếp tục khuyến khích ngư dân cải hoán tàu thuyền 

lên công suất lớn, trang bị các phương tiện đánh bắt tiên tiến và đầu tư hệ thống thông tin 

liên lạc phòng tránh rủi ro do thiên tai.  

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

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đô thị và kiểm tra trật 

tự đô thị, phân định rõ trách nhiệm của UBND các phường trong công tác kiểm tra trật tự 

đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng trên địa bàn phường. 

- Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp kiệt hẻm theo chỉ giới đường đỏ, nâng cấp cống thoát 

nước, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". 

Các công trình xây dựng cơ bản thực hiện đúng quy trình quy định, đảm bảo chất lượng, 

chống tiêu cực gây lãng phí, thất thoát.  

- Phối hợp với các Ban quản lý dự án trên địa bàn quận phấn đấu đến cuối năm 2007 

hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình đã triển khai từ năm 2006 trở về trước. 

- Thống nhất thông qua các danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2007 theo Tờ 

trình số 106 ngày 07 tháng 12 năm 2006 của UBND quận trình tại kỳ họp. 

3. Về văn hoá xã hội: 

- Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi và 

chống mù chữ. Tiếp tục củng cố và phát triển các trung tâm giáo dục cộng đồng nhằm đáp 

ứng nhu cầu học tập của nhân dân từng phường.  
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- Thực hiện xã hội hoá giáo dục mạnh mẽ nhằm huy động nguồn lực xây dựng các 

trường mần non, tiểu học và trung học cơ sở. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết 

đấu tranh với các tệ nạn tiêu cực trong dạy và học.  

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh đô thị phù hợp với 

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di 

sản văn hoá trên địa bàn quận. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá-thể thao phục vụ nhân 

dân và tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá không 

lành mạnh. 

- Tập trung chăm lo cho hộ nghèo về nhà ở, phương tiện làm ăn, bảo hiểm y tế và các 

chính sách xã hội kết hợp chặt chẽ với các chương trình mục tiêu khác để thực hiện giảm 

nghèo bền vững; đẩy mạnh tư vấn chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với năng lực của từng 

người lao động, hướng dẫn phương thức làm ăn, sử dụng vốn hiệu quả gắn với đẩy mạnh 

giải quyết việc làm để chống tái nghèo. Tăng cường hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho các 

lao động thuộc diện giải toả và người chăn nuôi trên địa bàn quận. 

- Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa trong nhân dân để có điều kiện hỗ trợ xây dựng, 

sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ học tập và tạo việc làm cho con em các gia đình chính sách, 

hộ nghèo và quân nhân xuất ngũ về địa phương. 

- Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số kế hoạch hoá gia 

đình, người nghèo, người cao tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí; 

chương trình ngăn ngừa trẻ em lang thang, bị xâm hại tình dục, lao động nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm. Kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho quỹ 

bảo trợ trẻ em. Xây dựng phường, quận lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm. 

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

- Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh 

ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm hình sự. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Xây dựng lực lượng dân 

quân tự vệ, dự bị động viên, công an vững mạnh, có số lượng hợp lý, chất lượng và độ tin cậy 

cao. Hoàn thành tốt chỉ tiêu huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng cho các đối tượng; giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ, dự bị động viên, công 

an cơ sở luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao. Thực hiện tốt công tác 

tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu và không có chống lệnh, đào bỏ ngũ sau giao 

quân.  

- Vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

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

5. Về xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính: 

- Kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính công khai, minh bạch, dân chủ trong 

hoạt động của các cơ quan nhà nước. Thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ, công chức và các cơ 



   

21 CÔNG BÁO/Số 03/Ngày 10-1-2007  

 

quan nhà nước. Củng cố tổ chức nhân sự một số phòng, ngành của quận và phường theo 

đề án công tác cán bộ. 

- Thực hiện khoán biên chế và chi phí quản lý hành chính cho các đơn vị khoán chi 

giai đoạn 2007-2010 đảm bảo dân chủ, công khai và tạo sự công bằng về thu nhập, cải 

thiện một bước tiền lương cán bộ công chức.   

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành và trên 

một số lĩnh vực dịch vụ hành chính công. Xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học, công 

nghệ gắn liền với thực tiễn đời sống xã hội và hỗ trợ các mô hình thử nghiệm để chuyển 

giao công nghệ. 

- Lãnh đạo và tham gia tổ chức tốt bầu cử Quốc hội khoá XII 

6. Về thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh phòng, chống 

tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

- Tiếp tục quán triệt Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong cán bộ công chức. 

- Tiến hành rà soát, phân định trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của từng cấp, 

xác định cụ thể thời gian giải quyết, tập trung xử lý những đơn thư khiếu nại bức xúc, kéo 

dài. 

- Tổ chức kiểm tra và phân loại thi hành án, tập trung giải quyết dứt điểm các án có 

điều kiện thi hành. 

- Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện các Chương trình hành động, Kế hoạch triển 

khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng. 

Tập trung kiểm tra, thanh  tra trên một số lĩnh vực như XDCB, quản lý sử dụng ngân sách, 

thực hiện các thủ tục hành chính. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân quận Hải Châu giao UBND quận tổ chức thực hiện Nghị quyết 

này. 

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

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

3. Đề nghị UBMTTQVN quận và các hội, đoàn thể phối hợp với UBND quận tổ chức 

các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả.  

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

2009 kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2006./. 

 

 
                                           

 

 
 

CHỦ TỊCH 

Ngô Văn Dũng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  31/NQ-HĐND            Hải Châu, ngày 20  tháng 12 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình hoạt động HĐND quận năm 2007 
______________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

KHOÁ III KỲ HỌP THƯ 7 

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

2003; 

Sau khi nghe Tờ trình số 17/TTr-TTHĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Thường 

trực HĐND quận Hải Châu về dự kiến Chương trình hoạt động của HĐND quận năm 

2007 và ý kiến của các vị đại biểu HĐND. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Năm 2007, Hội đồng nhân dân quận Hải Châu tổ chức 3 kỳ họp (2 kỳ họp 

thường lệ và 1 kỳ họp bất thường) 

Về nội dung các kỳ họp HĐND quận: 

1. Kỳ họp thứ 8 HĐND quận trong tháng 6 năm 2007 

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng 

đầu năm 2007, quyết định nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm. 

- Nghe báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 

- Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 

- Đánh giá tình hình chấp hành pháp luật và công tác xét xử thi hành án 6 tháng đầu 

năm 2007 

2. Kỳ họp thứ 9 HĐND quận trong tháng 12 năm 2007 

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 

2007, quyết định nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2008. 

- Đánh giá tình hình thu chi ngân sách năm 2007, quyết định dự toán thu chi ngân 

sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2008. 

- Đánh giá tình hình chấp hành pháp luật và công tác xét xử thi hành án năm 2007, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2008 

- Tổng kết hoạt động HĐND năm 2007, kiểm điểm hoạt động điều hành của Thường 

trực HĐND và UBND quận năm 2007, quyết định chương trình hoạt động HĐND năm 

2008 

3. Kỳ họp bất thường HĐND quận dự kiến tổ chức trong quí I/2007: 
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- Thông qua xác lập địa giới hành chính một số phường. 

Điều 2. Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu 

HĐND quận. 

1. Thường trực HĐND phối hợp với UBND quận triển khai thực hiện các nghị quyết 

HĐND và chuẩn bị tốt các kỳ họp HĐND trong năm 2007; tổ chức họp liên tịch định kỳ 

hàng tháng với UBND và UBMTTQVN quận và 2 Ban HĐND để kiểm điểm, đánh giá 

kết quả thực hiện nghị quyết HĐND quận. 

2. Thường trực HĐND cùng 2 Ban HĐND quận xây dựng chuơng trình giám sát 

tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND quận năm 2007. 

3. Tăng cường công tác giám sát việc thi hành pháp luật, đôn đốc, kiểm tra và xem 

xét tình hình giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

4. Thường trực HĐND quận tổ chức giao ban định kỳ hàng quý với Thường trực 

HĐND các phường trao đổi hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết HĐND các cấp, góp 

phần nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND quận, phường. 

5. Phối hợp với UBMTTQVN quận và phường trong giám sát xây dựng chính quyền, 

tiếp xúc cử tri, tổng hợp các ý kiến cử tri và theo dõi việc giải quyết trả lời ý kiến cử tri 

của các cơ quan chức năng. 

6. Các Tổ đại biểu HĐND quận sinh hoạt Tổ định kỳ hàng quý theo quy định. Phân 

công đại biểu nắm tình hình, báo cáo kết quả kỳ họp, tổng hợp kịp thời các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri và theo dõi trả lời ý kiến cử tri; đánh giá  hoạt động của Tổ đại biểu và đại 

biểu HĐND trong năm. Các vị đại biểu HĐND quận xây dựng kế hoạch hoạt động và 

tăng cường quan hệ với cơ sở, cử tri nơi bầu ra mình để nắm tình hình thực hiện nghị 

quyết HĐND và phản ánh kịp thời những kiến nghị của cử tri cho các cơ quan có liên 

quan. 

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các vị HĐND quận 

xây dựng chương trình công tác và tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện nghị 

quyết HĐND và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại biểu HĐND. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Hải Châu khoá III, kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2006./. 

 

 

 

                                           

 

 
 

CHỦ TỊCH 

Ngô Văn Dũng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  32/2006/NQ-HĐND            Hải Châu, ngày 20  tháng 12 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về phân loại đơn vị hành chính phường thuộc quận Hải Châu 
_________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

KHOÁ III KỲ HỌP THƯ 7 
 

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 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ 

về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; 

Sau khi nghe Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban 

nhân dân quận Hải Châu về Đề án phân loại đơn vị hành chính phường thuộc quận Hải 

Châu, báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND quận và ý kiến của các vị đại biểu 

HĐND. 

 

QUYẾT NGHỊ 
 

Điều 1. Thông qua Đề án “Phân loại đơn vị hành chính phường thuộc quận Hải 

Châu” của UBND quận trình tại kỳ họp. 

Trong đó: 

- Phường loại 1 gồm 6 phường: Hoà Cường Bắc, Thạch Thang, Thanh Bình, Thuận 

Phước, Hải Châu 1, Hải Châu 2. 

- Phường loại 2 gồm 7 phường: Hoà Cường Nam, Hoà Thuận Đông, Hoà Thuận 

Tây, Bình Thuận, Bình Hiên, Nam Dương, Phước Ninh. 

Điều 2. Giao UBND quận hoàn tất thủ tục hồ sơ và văn bản kiến nghị trình UBND 

thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Hải Châu khoá III, kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2006./. 

 
                                           

 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

Ngô Văn Dũng 
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VĂN BẢN KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  01/CT-UBND            Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2007 
    

 

CHỈ THỊ 

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

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

 
 

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

Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) 

ở người và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai 

Tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng (Công văn số 3495/BNN-TY ngày 29 tháng 

12 năm 2006), Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị: 

1. Giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các 

quận, huyện tổ chức phát động “Tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng, 

chống dịch cúm gia cầm” trên địa bàn thành phố từ ngày 08 tháng 01 đến ngày 08 tháng 

02 năm 2007 với các nội dung chủ yếu sau: 

a) Tổ chức công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng ở các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, mua 

bán gia cầm và các nơi công cộng trên địa bàn thành phố: 

- Đối với các cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung: Chủ cơ sở tiến hành phát quang cây 

cỏ xung quanh chuồng trại nuôi gia cầm, quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn, 

khơi thông cống rãnh, tiêu độc toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận 

chu kỳ mỗi tuần 3 lần.  

- Đối với chăn nuôi hộ gia đình: Chủ hộ phải thực hiện nuôi nhốt gia cầm; quét dọn 

sạch sẽ nơi nuôi nhốt gia cầm, phân rác thu gom để đốt hoặc chôn sau đó tiến hành phun 

hóa chất xử lý môi trường mỗi tuần 2 lần. 

- Đối với cơ sở giết mổ gia cầm tập trung: Chủ cơ sở phải thường xuyên vệ sinh, tiêu 

độc, khử trùng nơi nuôi nhốt gia cầm và nơi giết mổ.  

- Đối với các chợ buôn bán gia cầm sống và thịt gia cầm phải quét dọn và phun thuốc 

khử trùng khu vực bán gia cầm, lồng nhốt gia cầm cuối mỗi buổi chợ; các phương tiện 

vận chuyển, lồng nhốt gia cầm phải được phun thuốc khử trùng khi vào, ra khỏi chợ. 

Những quầy bán thịt gia cầm phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc tiêu độc, sát trùng 

cuối mỗi buổi chợ. Giao Trung tâm Y tế dự phòng thành phố phối hợp với Công ty Quản 

lý các chợ Đà Nẵng, UBND các quận (huyện) và các hộ kinh doanh triển khai thực hiện. 
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b) Tổ chức quét dọn, vệ sinh phun thuốc tiêu độc, khử trùng ở những nơi công cộng, 

đường làng ngõ xóm chu kỳ mỗi tuần 1 lần. 

2. Kinh phí thực hiện: 

a. Ngân sách thành phố đảm bảo kinh phí phun thuốc khử trùng, tiêu độc ở các nơi 

công cộng, các chợ trên địa bàn thành phố và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. 

 b. Chủ trang trại chăn nuôi gia cầm, cơ sở giết mổ tập trung tự lo vật tư, kinh phí 

tổ chức thực hiện dưới sự giám sát của Chi cục Thú y và chính quyền địa phương. 

 3. Sở Thủy sản - Nông lâm: Chỉ đạo Chi cục Thú y: Cung ứng, hướng dẫn, sử dụng 

thuốc sát trùng tiêu độc, theo dõi giám sát quá trình thực hiện; huy động lực lượng thú y 

tham gia chiến dịch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và phòng, chống dịch cúm gia cầm. 

  4. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế các quận, huyện, y tế 

xã, phường và mạng lưới y tế cơ sở tham gia công tác tiêu độc khử trùng. 

 5. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí phần ngân sách thành 

phố đảm bảo tại tiết a, Điểm 2 Chỉ thị này. 

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

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

quán triệt thực hiện tốt và có hiệu quả công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng. 

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo 

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

 

 
 
                                           

 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Minh 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

Website: https://congbao.danang.gov.vn 

In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 
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