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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia 

phòng chống tội phạm và xây dựng mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng đến 2015  
___________________________ 

      

UỶ 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 Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 và 

chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm đến 2010; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham 

gia phòng chống tội phạm và xây dựng mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu chung:  

- Tiếp tục phát huy sức mạnh, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị, quyền 

dân chủ của nhân dân ở cơ sở để phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân 

dân vững chắc ở từng đơn vị, địa phương. 

- Nâng cao nhận thức làm cho mọi công dân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ 

tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm và bảo vệ Tổ quốc, trên cơ sở phát huy quyền 

dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ nhân dân, xây dựng lòng tin của nhân 

dân, tạo nên động lực mới trong phòng chống tội phạm. 

- Thông qua công tác tuyên truyền vận động và xây dựng mô hình để tập hợp, 

hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và 
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các hành vi vi phạm pháp luật khác góp phần nâng cao tính pháp chế xã hội chủ nghĩa 

nhằm bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân. 

- Phục vụ đắc lực, hiệu quả cho mục tiêu phát triển chính trị, kinh tế, xã hội ngày 

càng cao của thành phố. 

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Công tác tuyên truyền vận động toàn dân phòng, chống tội phạm: 

+ Đảm bảo 100% công dân tiếp cận với pháp luật về phòng chống tội phạm nhằm 

nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia 

phòng chống tội phạm; đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết để nhân dân có 

khả năng tự phòng, chống các loại tội phạm và tự bảo vệ mình. 

+  Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm để nhân dân tích cực tham gia phát 

hiện, tố giác tội phạm; ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật khác nhằm kiềm chế 

đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để người ngay sợ kẻ gian và tình trạng 

hoạt động lộng hành của các loại tội phạm. 

+ Nội dung và hình thức tổ chức tuyên truyền vận động phòng chống tội phạm 

hướng đến từng nhóm đối tượng cụ thể; từ 90% trở lên số người trong nhóm đối tượng 

có nguy cơ cao vi phạm pháp luật phải được tuyên truyền vận động phòng chống tội 

phạm để phòng ngừa phát sinh tội phạm. 

- Công tác xây dựng mô hình chống tội phạm. 

+ Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp trong chỉ 

đạo, điều hành, xây dựng, củng cố duy trì các mô hình phòng chống tội phạm ở cơ sở; 

huy động các cơ quan, đoàn thể chính trị cùng tham gia. 

+ Tiếp tục nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả đã được tổng 

kết trong 10 năm qua. Tăng cường xây dựng, củng cố các mô hình tổ chức quần chúng 

tham gia bảo vệ an ninh trật tự đảm bảo 100% ở các địa bàn phường, xã để làm tốt vai 

trò nòng cốt trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. 

+ Xây dựng mô hình phòng chống tội phạm mới phù hợp với từng địa bàn, khu 

vực, ngành nghề nhằm đáp ứng nhiệm vụ phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật 

tự trong tình hình mới. 

2. Giải pháp thực hiện 

a) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng chống tội 

phạm: 

- Nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, vận động. 

+ Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước và của thành phố về phòng chống tội phạm đến các tầng lớp 

nhân dân; chú trọng đối tượng có nguy cơ cao. 

+ Giới thiệu, nhân điển hình các nhân tố tích cực, các điển hình tiên tiến trong 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm cho mỗi người tự hào và nhận thức 

đầy đủ nhiệm vụ tham gia giữ gìn an ninh trật tự là trách nhiệm của mỗi công dân. 
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+ Nội dung tuyên truyền, vận động phải mang tính dự báo, cảnh báo, cụ thể, ngắn 

gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng giai đoạn và tình hình cụ thể làm rõ những điều kiện, 

hoàn cảnh dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, hành vi phạm tội và hậu qủa của vi phạm 

pháp luật làm cho mọi người tự giác chấp hành pháp luật, đồng thời tự nêu cao tinh 

thần cảnh giác để phòng và chống các loại tội phạm; 

+ Nội dung tuyên truyền cần đề cập thông tin về sự hoạt động manh động, xảo 

quyệt, tinh vi của các loại tội phạm mới xuất hiện trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc 

tế, để nhân dân không mơ hồ, mất cảnh giác. 

+ Thông tin kịp thời kết quả điều tra, xét xử các vụ án điển hình để từ đó biểu 

dương các lực lượng tham gia trấn áp tội phạm, rút ra những bài học kinh nghiệm qua 

các vụ án. 

+ Kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích  tham gia 

phòng chống tội phạm; các đơn vị, địa phương có kế hoạch chăm lo đời sống cho những 

gia đình khó khăn, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. 

+ Tuyên truyền phòng chống tội phạm, giáo dục pháp luật gắn với các hoạt động 

tình nghĩa, từ thiện, giúp đỡ người có thành tích phòng chống tội phạm gặp khó khăn. 

+ Tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm gắn với cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cuộc vận động thực hiện các chương trình 

mục tiêu khác của thành phố, tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách lối sống cho 

thanh, thiếu niên, sinh viên, học sinh....  

- Phân nhóm đối tượng và phân công cơ quan, tổ chức tập trung tuyên truyền, vận 

động phòng chống tội phạm theo từng nhóm đối tượng có trọng tâm, trọng điểm để có 

phương thức tuyên truyền, vận động phù hợp có hiệu quả theo hướng: 

 

+ Nhóm 1: Khối trường học. 

. Học sinh cấp II,  

. Học sinh cấp III; 

. Sinh viên Đại học, Cao đẳng và học sinh Trung học chuyên nghiệp, 

dạy nghề. 

Phân công trách nhiệm: Hiệu trưởng các trường, các cấp học có trách nhiệm phối 

hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp hằng năm vào đầu niên học tổ chức tuyên 

truyền, vận động cho 100% học sinh, sinh viên về công tác phòng, chống tội phạm kết 

hợp với giáo dục kỹ năng sống, đạo đức cho học sinh, sinh viên phù hợp với đặc điểm 

hoạt động của từng trường học. Tổ chức cho học sinh, sinh viên đăng ký thi đua cam 

kết thực hiện mục tiêu xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” không có 

tội phạm và tệ nạn xã hội. 

+ Nhóm 2: Khối cơ quan, doanh nghiệp. 

. Công nhân khu công nghiệp; 
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. Công nhân, người lao động phổ thông ở các công ty, xí nghiêp, công 

trình xây dựng;  

. Công chức, viên chức; 

. Hộ kinh doanh trong chợ, siêu thị, nhà hàng. 

Phân công trách nhiệm: Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp phối hợp với các 

cơ quan chức năng các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động cho 100% công nhân, công 

chức, viên chức, người lao động về công tác phòng chống tội phạm và có sự cam kết 

chấp hành; định kỳ, đột xuất phổ biến các quy định mới của pháp luật về từng lĩnh vực 

hoạt động có liên quan đến ngành nghề kinh doanh, sản xuất; hằng năm Thủ trưởng cơ 

quan, doanh nghiệp dành thời gian ít nhất 1 lần phối hợp với cơ quan chức năng kiểm 

điểm đánh giá tình hình thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và có 

những kiến nghị, đề xuất phù hợp về công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm. 

+ Nhóm 3: Khu dân cư  

. Hộ gia đình; 

. Thanh thiếu niên ở khu dân cư; 

. Người lao động tự do; 

. Đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội; 

. Các hộ kinh doanh kể cả ở các chợ thuộc UBND phường, xã quản lý; 

. Các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo. 

Phân công trách nhiệm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng bảo vệ an 

ninh trật tự phường, xã phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức tuyên truyền 

vận động phòng chống tội phạm và phổ biến pháp luật cho hộ nhân dân, hộ kinh doanh, 

thanh thiếu niên và hội viên của các tổ chức chính trị- xã hội đạt 90% trở lên. Hằng 

năm tổ chức đăng ký thi đua cam kết thực hiện tốt phong trào phòng chống tội phạm. 

Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ 

chức tuyên truyền, vận động phòng chống tội phạm và phổ biến pháp luật cho 100% 

các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo trên địa bàn phù hợp với hoạt động tôn giáo, 

tín ngưỡng. 

+ Nhóm 4: Người đã có tiền án, tiền sự vi phạm pháp luật; người có nguy cơ cao 

vi phạm pháp luật. 

. Những người đã chấp hành xong hình phạt tù; 

 . Những người bị xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh trật tự hoặc đã 

chấp hành xong các biện pháp xử lý hành chính theo quy định tại Điều 22 Pháp lệnh 

xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đang cư trú ở địa phương; 

 .Thanh niên không có việc làm ổn định; thanh, thiếu niên bỏ nhà đi lang thang; 

học sinh, sinh viên bỏ học có nguy cơ vi phạm pháp luật; 

 . Những người hoạt động trong các ngành, nghề kinh doanh dịch vụ có nguy cơ, 

điều kiện vi phạm pháp luật. 
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Phân công trách nhiệm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng bảo vệ an 

ninh trật tự các phường, xã bằng nhiều hình thức, biện pháp tổ chức tuyên truyền, vận 

động phòng chống tội phạm và phổ biến pháp luật cho 100% số đối tượng nêu trên, tổ 

chức cho cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp 

với các cơ quan, ban ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động phòng chống 

tội phạm và phổ biến pháp luật cho những người hoạt động ở các ngành, nghề kinh 

doanh dịch vụ có nguy cơ, điều kiện vi phạm pháp luật, cho cam kết không vi phạm. 

- Đổi mới đa dạng hình thức vận động, tuyên truyền. 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng. 

Đối với phường, xã trong sinh hoạt tổ dân phố, thôn phải lồng ghép để phổ biến 

quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

phổ biến các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, hướng 

dẫn nhân dân các biện pháp phòng ngừa, cách thức phát hiện tố giác tội phạm. Tổ chức 

cho nhân dân tham gia đánh giá tình hình an ninh trật tự và góp ý, bàn bạc các biện 

pháp, kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự. 

Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội đưa vào nội quy, quy chế hoạt 

động của cơ quan để quy định thời gian sinh hoạt; ít nhất 1 quý 1 lần phải kiểm điểm 

đánh giá và phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác 

phòng chống tội phạm; giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên ý thức 

cảnh giác phòng chống tội phạm tại cơ quan và nơi cư trú.  

Tổ chức các hội, đoàn thể ở cơ sở đưa nội dung hoạt động tuyên truyền phòng 

chống tội phạm vào các buổi sinh hoạt thường kỳ của các chi, tổ hội... 

Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ 

thông, trung học cơ sở... các cấp bằng nhiều hình thức kết hợp với các hoạt động ngoại 

khoá, chào cờ, sinh hoạt giờ chủ nhiệm, giáo dục công dân và các hoạt động khác của 

học sinh, sinh viên để giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống và 

thực hiện mục tiêu: “Trường học thân thiện học sinh tích cực” không có  tội phạm và 

tệ nạn xã hội. 

+ Tăng cường công tác truyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm 

thông qua các hình thức cổ động trực quan, sân khấu hóa, thi tìm hiểu pháp luật. 

Thông qua các loại hình nghệ thuật, sân khấu ... xây dựng các hình tượng nghệ 

thuật; các hình thức sinh hoạt văn hoá văn nghệ như: thơ, ca, hò, vè, hội diễn văn nghệ 

quần chúng và các hoạt động văn hóa khác để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân 

dân và lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm.  

Tổ chức các hình thức thi tìm hiểu pháp luật, tránh nhiệm và nghĩa vụ của mỗi 

công dân về phòng chống tội phạm bằng hình thức thi viết, hái hoa dân chủ, hỏi đáp 

trong các buổi sinh hoạt của các cơ quan, trường học, tổ chức chính trị xã hội nhằm 

nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm của nhân dân. 
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Hằng năm các đơn vị, địa phương tu bổ và làm mới các panô, áp phích, băng rôn 

nơi công cộng, phát hành tờ rơi để tuyên truyền, xây dựng hương ước, quy ước phù 

hợp với quy định của pháp luật và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc để 

thực hiện và tuyên truyền. 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

Nâng cao chất lượng và thời lượng tuyên truyền phòng chống tội phạm trên các 

báo, Đài phát thanh và Truyền hình; các cơ quan chức năng chủ động phối hợp cung 

cấp thông tin kịp thời phát hiện nhân điển hình gương người tốt việc tốt, dũng cảm 

trong tấn công tội phạm; đồng thời nêu các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội 

của các loại tội phạm đang nổi lên để cảnh báo cho nhân dân phòng ngừa. 

Chú trọng hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm của Báo Công an, chuyên 

mục Truyền hình vì An ninh Tổ quốc trên sóng phát thanh, truyền hình thành phố; 

thông tin kịp thời việc điều tra, xét xử các vụ án điển hình để tuyên truyền giáo dục 

chung. 

Củng cố, nâng cao chất lượng nội dung và mạng lưới truyền thanh của xã, phường 

để phục vụ nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế- xã hội gắn với phục vụ tuyên truyền  

phòng chống tội phạm. 

 Tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm thông qua việc tổ chức tốt các hoạt 

động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vào ngày 19/8 hằng năm. 

- Nâng cao chất lượng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên;  

+ Mỗi phường, xã thành lập 1 tổ tuyên truyền viên do đồng chí phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân phường, xã phụ trách; thành viên bao gồm cán bộ trong các tổ chức đoàn 

thể chính trị xã hội, cán bộ nghỉ hưu hoặc đang đương chức sinh sống ở cơ sở có uy 

tín, khả năng, trình độ tham gia làm tuyên truyền viên để tuyên truyền phòng chống tội 

phạm. 

+ Các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội (gọi tắt là cơ 

quan tổ chức) thuộc quận, huyện, thành phố: Lựa chọn những người có uy tín, khả 

năng trong cơ quan tổ chức mình thành lập 1 tổ báo cáo viên kiêm nhiệm do thủ trưởng 

cơ quan, tổ chức phân công phụ trách. 

 Số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên tùy theo điều kiện của từng phường, xã, 

cơ quan, tổ chức chính trị xã hội để bố trí số lượng cho phù hợp. 

+ Hằng năm các cơ quan, tổ chức có kế hoạch lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ có khả 

năng, trình độ tham gia làm báo cáo viên, tuyên truyền viên và phối hợp với các cơ 

quan chức năng tổ chức tập huấn để cập nhật thông tin mới và nâng cao kỹ năng tuyên 

truyền.  

+ Nâng cao chất lượng và biên tập phát hành tập tài liệu tuyên truyền hướng dẫn 

toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giúp báo cáo viên, tuyên 

truyền viên làm tài liệu tuyên truyền phổ biến các âm mưu thủ đoạn hoạt động của các 
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loại tội phạm, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, nâng cao cảnh giác trong cán bộ 

nhân dân. 

b) Xây dựng mô hình phòng chống tội phạm ở cơ sở 

- Nâng cao hiệu qủa xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm 

+ Tập trung đầu tư xây dựng những mô hình mới có hiệu qủa phù hợp với đặc 

điểm từng vùng, từng địa bàn để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc chủ 

động phòng chống tội phạm ở những địa bàn có tình hình an ninh trật tự phức tạp; xây 

dựng tiêu chí cụ thể để kiểm tra, đánh giá phân loại hiệu qủa hoạt động của từng mô 

hình phòng chống tội phạm. 

+ Việc xây dựng mô hình phải tuân thủ các quy định tại Quyết định 9817/QĐ-

UBND ngày 27/12/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch “Xây 

dựng củng cố các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở”; trên cơ 

sở đó mô hình phòng chống tội phạm cần chú ý: 

. Tên gọi: Phải ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với nếp sống văn hóa, văn minh và 

thực tế tình hình ở cơ sở. 

. Mục tiêu, nội dung: Thực hiện mục tiêu phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 

. Nguyên tắc hoạt động: 

 Phải được Ủy ban nhân dân có thẩm quyền phê duyệt và dưới sự lãnh đạo của 

cấp ủy Đảng. 

Cơ quan Công an hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. 

Uỷ ban nhân dân cấp phê duyệt phải có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân 

cấp trên. 

Khi mô hình không còn tác dụng hoặc không phù hợp thì Ủy ban nhân dân cấp 

phê duyệt ra quyết định bãi bỏ. 

- Phân loại và đánh giá nhân rộng mô hình. 

+ Tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Quyết định 9817/QĐ-UBND ngày 

27/12/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động, những 

tồn tại yếu kém rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo, củng cố các mô 

hình, tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự có hiệu quả. 

+ Hằng năm tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng các mô hình của từng cơ quan, 

đơn vị, địa phương hiện có, những mô hình không phát huy tác dụng thì kết thúc, những 

mô hình phát huy tác dụng thì cần tập trung củng cố về nội dung, hình thức cho phù 

hợp với yêu cầu mới và nhân ra các địa phương, đơn vị khác. Trước mắt trong năm 

2009-2010, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành 

phố triển khai xây dựng thí điểm “Tổ dân phố (thôn) không có tội phạm và tệ nạn xã 

hội; qúy III năm 2010 tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm. 

+ Thông qua “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 19/8 hằng năm để tổ 

chức các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhân điển hình các mô hình, điển 

hình tiên tiến tại các đơn vị, địa phương biểu dương động viên khen thưởng kịp thời 
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những mô hình, điển hình, những tập thể, cá nhân có hành động dũng cảm đấu tranh 

phòng chống tội phạm.  

3. Thời gian triển khai thực hiện 

- Từ nay đến 30/12/2009 tổ chức triển khai quán triệt; làm thí điểm ở quận Hải 

Châu và Sở Giáo dục và Đào tạo để sơ kết rút kinh nghiệm. 

- Từ năm 2010 các cơ quan, đơn vị còn lại tổ chức triển khai thực hiện, hằng năm 

tổ chức sơ kết, đánh giá kết qủa thực hiện báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố.  

- Năm 2015 tổng kết đánh giá kết qủa 5 năm thực hiện Đề án và bổ sung điều 

chỉnh những giải pháp mới để tiếp tục thực hiện. 

4. Kinh phí triển khai thực hiện 

Kinh phí triển khai thực hiện từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia 

phòng chống tội phạm cấp cho các đơn vị hằng năm và từ nguồn ngân sách của các cơ 

quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã phường. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công an thành phố có trách nhiệm 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội có liên quan xây dựng 

kế hoạch, biện pháp cụ thể triển khai thực hiện có hiệu qủa Đề án. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan sở, ban ngành liên quan, tổ chức bồi dưỡng kỹ 

năng vận động, tuyên truyền cho báo cáo viên. 

- Chủ trì việc sơ tổng kết các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng 

chống tội phạm. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hải Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo triển 

khai làm điểm thực hiện Đề án.  

- Chỉ đạo Công an các cấp tuỳ theo tình hình thực tế ít nhất 1 quý 1 lần phải tập 

hợp tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm 

và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống tội phạm làm tài liệu tuyên truyền cho các 

cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, Hội đồng an ninh trật tự xã, phường. 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết qủa thực hiện Đề 

án báo cáo về UBND thành phố (qua Ban Chỉ đạo 138 thành phố); giúp Ủy ban nhân 

dân thành phố tổ chức sơ kết đánh giá kết qủa thực hiện Đề án. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng và các trường Đại học, Cao đẳng, 

Trung học chuyên nghiệp có trách nhiệm: 

- Phối hợp Hội đồng giáo dục pháp luật, Công an thành phố, Chính quyền địa 

phương và các đơn vị có chức năng liên quan xây dựng nội dung chương trình, phương 

án kế hoạch tuyên truyền vận động phòng chống tội phạm trong học sinh, sinh viên các 

cấp. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức triển khai xây 

dựng điểm thực hiện Đề án. 
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3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với liên hiệp các hội văn học 

nghệ thuật, Công an thành phố phát động sáng tác thơ, ca hò vè, kịch bản về tuyên 

truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, biên tập tài liệu phát thanh tuyên truyền 

và biểu dương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. 

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm 

- Tăng cường thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của về phòng 

chống tội phạm; phối hợp với Công an thành phố trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung 

các quy định của thành phố về phòng, chống tội phạm. 

- Chỉ đạo củng cố xây dựng “Tổ hòa giải” ở các tổ dân phố, thôn đảm bảo về số 

lượng, chất lượng, kết hợp công tác hòa giải với công tác tuyên truyền phòng chống tội 

phạm.  

5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng 

cường thời lượng và chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống tội phạm 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng Internet; kịp thời đưa tin bài để 

cổ vũ biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống 

tội phạm. 

6. Sở Nội vụ phối hợp Công an thành phố nghiên cứu đề xuất khen thưởng các 

mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm 

thích đáng, kịp thời để động viên mạnh mẽ phong trào. 

7. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an thành phố kịp thời 

thực hiện tốt các chế độ, chính sách, cho công dân và các lực lượng tham gia giữ gìn 

an ninh trật tự bị hy sinh, bị thương tật... trong đấu tranh phòng chống tội phạm. 

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố lập kế 

hoạch bố trí kinh phí hàng năm từ ngân sách thành phố và kinh phí chương trình mục 

tiêu phòng chống tội phạm để triển khai thực hiện Đề án này. 

9. Sở Tài chính cấp phát kịp thời và hướng dẫn mục chi kinh phí, thủ tục thanh 

quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định của Nhà nước. 

10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức 

có trách nhiệm 

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án ở từng cơ quan, tổ chức đơn vị mình có hiệu 

qủa và kịp thời báo cáo kết qủa về Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Ủy ban nhân dân quận Hải Châu phối hợp Công an thành phố tổ chức triển khai 

làm điểm thực hiện Đề án để rút kinh nghiệm. 

11. Đề nghị Đài phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Đà Nẵng:  

Tăng cường thời lượng, trang tin để tuyên truyền phòng chống tội phạm, cổ vũ 

biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội 

phạm. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên (Đoàn 

thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội liên hiệp 
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Thanh niên, Liên đoàn lao động…) phối hợp các ban ngành liên quan có kế hoạch triển 

khai thực hiện Đề án có hiệu quả ở từng tổ chức đoàn thể mình.  

13. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố chỉ đạo và khẩn 

trương đưa ra truy tố xét xử nghiêm minh đúng pháp luật các vụ án được xã hội quan 

tâm. Tăng cường tổ chức các phiên toà xét xử lưu động để đề cao tác dụng tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật trong nhân dân. 

Điều 3. Giám đốc Công an thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc 

triển khai thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành 

phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 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:20/2009/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 13 tháng 8 năm 2009 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí 

từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thuỷ lợi phí 

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 Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 

năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ 

công trình thuỷ lợi và Công văn số 47/ĐC-CP ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Chính 

phủ về việc đính chính Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008; 

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 Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai 

thác công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm 

vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố 

Đà Nẵng tại Tờ trình số 861/TTr-SNN-KHTC ngày 13 tháng 7 năm 2009, 
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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 thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố chịu trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các quận, huyện tổ chức 

triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định nêu tại Điều 1, Quyết định này. 

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

thế Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng 

ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực 

hiện miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,   Quyết định số 6689/QĐ-UB 

ngày 27/8/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt đơn giá dịch vụ tưới 

tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế thành phố; 

Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và 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 

           KT. CHỦ TỊCH 

              PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

                 Võ Duy Khương 



   

15 CÔNG BÁO/Số 40 + 41/Ngày 7-9-2009  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

QUI ĐỊNH 

Về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước 

để thực hiện miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND  

ngày 13 tháng 8 năm 2009 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 thuỷ lợi phí 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 việc thực hiện miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 2. Đối tượng miễn thuỷ lợi phí là các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp, 

lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Phạm vi miễn thuỷ lợi phí 

1. Miễn thuỷ lợi phí đối với diện tích mặt đất, mặt nước trong hạn mức giao đất 

nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân dùng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 

nuôi trồng thuỷ sản, bao gồm: Đất, mặt nước do nhà nước giao, được thừa kế, cho, 

tặng, nhận chuyển nhượng hợp pháp; kể cả phần diện tích đất 5% công ích do địa 

phương quản lý mà các hộ gia đình, cá nhân được giao hoặc đấu thầu quyền sử dụng. 

 Phần diện tích vượt hạn mức giao đất nông nghiệp thì không được miễn thuỷ lợi 

phí. 

 2. Diện tích đất, mặt nước miễn thuỷ lợi phí theo quy định tại Điều này không 

phân biệt được cấp, tưới, tiêu nước từ công trình thuỷ lợi đầu tư bằng vốn ngân sách 

hay các nguồn vốn khác; thu thuỷ lợi phí theo mức Nhà nước quy định hay theo thoả 

thuận. 

3. Diện tích đất, mặt nước mà các hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán của các 

doanh nghiệp, nông, lâm trường không thuộc phạm vi được miễn thuỷ lợi phí.  

4. Các trường hợp không thuộc diện miễn thuỷ lợi phí, tiền nước thì phải nộp thuỷ 

lợi phí, tiền nước theo quy định.  

Điều 4. Mức thu thủy lợi phí, tiền nước, phí dịch vụ lấy nước 



   

16 CÔNG BÁO/Số 40 + 41/Ngày 7-9-2009  

 

1. Mức thu thủy lợi phí, tiền nước đối với tất cả các công trình thủy lợi đầu tư 

bằng vốn ngân sách hoặc nguồn vốn khác được quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Quy 

định này. 

a) Mức thu thuỷ lợi phí quy định tại Phụ lục 1 được áp dụng cho diện tích tưới, 

tiêu, cấp nước năm 2009, tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.  

b) Mức thu thủy lợi phí được tính ở vị trí cống đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng 

nước đến công trình đầu mối của công trình thủy lợi. Phí dịch vụ lấy nước tính từ sau 

cống đầu kênh đến mặt ruộng (kênh nội đồng) do tổ chức hợp tác dùng nước thỏa thuận 

với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng nước nhưng không vượt quá mức 20.000 

đồng/sào/vụ. 

2. Mức thu thủy lợi phí, tiền nước của các công trình thủy lợi do các đơn vị quản 

lý và khai thác công trình thủy lợi của địa phương khác phục vụ cấp, tưới, tiêu nước 

cho diện tích đất, mặt nước thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng được quy định theo mức 

thủy lợi phí của địa phương đó. 

Điều 5. Mức miễn thuỷ lợi phí 

 Mức miễn thuỷ lợi phí đối với trường hợp sử dụng nước từ công trình đầu tư 

bằng nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn khác được tính theo mức thu quy định tại 

Phụ lục 1 đính kèm Quy định này.  

 

Chương II 

DIỆN TÍCH ĐƯỢC MIỄN THUỶ LỢI PHÍ VÀ ĐẶT HÀNG CUNG CẤP 

DỊCH VỤ THUỶ LỢI 

Điều 6. Trình tự, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền quyết định diện tích tưới, tiêu, 

cấp nước được miễn thuỷ lợi phí 

1. Trình tự xác nhận đối tượng và diện tích được miễn thuỷ lợi phí: 

a) Đơn vị quản lý thuỷ nông phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, căn cứ 

vào bản đồ giải thửa; hình thức cấp nước, tưới nước, tiêu nước; hợp đồng cấp nước, 

tưới nước, tiêu nước giữa đơn vị quản lý thuỷ nông với các tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân để lập bảng kê đối tượng và diện tích được miễn thuỷ lợi phí theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 2 kèm theo Quy định này. 

b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện nơi đối tượng miễn thuỷ lợi phí cư trú xác 

nhận trong bảng kê do đơn vị quản lý thuỷ nông lập. 

c) Sau khi lập bảng kê, đơn vị quản lý thuỷ nông lập hồ sơ miễn thuỷ lợi phí gửi 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố 

phê duyệt. 

d) Đối với năm 2009, việc xác định diện tích miễn thuỷ lợi phí gồm cả diện tích 

tưới, tiêu, cấp nước thuộc công trình thuỷ lợi đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và công 

trình ngoài ngân sách phải hoàn thành trước ngày 30/9/2009. Hằng năm nếu có biến 

động về diện tích đất, mặt nước được miễn thuỷ lợi phí thì đơn vị quản lý thuỷ nông 
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lập hồ sơ đề xuất gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Ủy ban 

nhân dân thành phố ra quyết định điều chỉnh, bổ sung.   

2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định diện tích miễn thuỷ lợi phí, 

gồm: 

a) Tờ trình của đơn vị quản lý thuỷ nông đề nghị ban hành quyết định diện tích 

miễn thu thuỷ lợi phí; 

b) Bảng kê diện tích tưới nước, tiêu nước và cấp nước theo từng hộ dùng nước 

theo địa bàn có xác nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

c) Hợp đồng tưới nước, tiêu nước, cấp nước của các đơn vị quản lý thuỷ nông với 

các đơn vị dùng nước (tổ hợp tác, hợp tác xã…), hộ dùng nước. 

Điều 7. Điều kiện đặt hàng 

Các đơn vị quản lý thuỷ nông được Nhà nước hợp đồng đặt hàng phải được cơ 

quan có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc có Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc 

được đại hội xã viên thông qua Quy chế, Điều lệ hoạt động và được sự đồng ý bằng 

văn bản của Uỷ ban nhân dân quận, huyện nơi đóng trụ sở chính. Sản phẩm đặt hàng 

là diện tích (ha, m2) hoặc mét khối (m3) được tưới nước, tiêu và cấp nước.  

Điều 8. Đơn giá đặt hàng 

Đơn giá (mức thuỷ lợi phí hay giá dịch vụ nước tưới, tiêu nước, nước cấp) đặt 

hàng được xác định theo mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước được nêu tại Điều 4 của Quy 

định này. Riêng diện tích tưới, tiêu, cấp nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do các 

đơn vị quản lý thuỷ nông tỉnh Quảng Nam cung cấp dịch vụ, thì đơn giá đặt hàng thực 

hiện theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Điều 9. Hợp đồng đặt hàng 

1. Trên cơ sở diện tích tưới, tiêu, cấp nước được miễn thuỷ lợi phí do Uỷ ban nhân 

dân thành phố phê duyệt, đơn giá đặt hàng và dự toán ngân sách được cấp có thẩm 

quyền giao, việc thực hiện ký hợp đồng đặt hàng với các đơn vị quản lý thuỷ nông như 

sau: 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký hợp đồng đặt hàng đối với đơn vị 

quản lý thuỷ nông do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.  

b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện ký hợp đồng đặt hàng với đơn vị quản lý 

thuỷ nông do quận, huyện quản lý; kể cả đơn vị quản lý công trình ngoài ngân sách. 

2. Việc ký hợp đồng đặt hàng thực hiện theo Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 

21 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các 

đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi và quy chế quản lý tài chính 

của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi. 

3. Khi ký hợp đồng đặt hàng, tuỳ theo đặc thù của từng hệ thống công trình thuỷ 

lợi, cơ quan đặt hàng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân quận, 

huyện) quy định tỷ lệ hoặc mức hợp lý về duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình thuỷ 

lợi và kinh phí phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão cho công trình thuỷ lợi trong 
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hợp đồng đặt hàng. Kinh phí này chỉ được dùng để duy tu, sửa chữa, nâng cấp công 

trình thuỷ lợi, không được dùng vào mục đích khác, không được chuyển thành lãi của 

đơn vị nhận đặt hàng. Nếu không dùng hết, đơn vị kết chuyển kinh phí sang năm sau 

để duy tu, sửa chữa, nâng cấp và phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão công trình 

thuỷ lợi. Tỷ lệ hoặc mức về duy tu, sửa chữa, nâng cấp là cơ sở xem xét thực hiện hợp 

đồng buộc các đơn vị quản lý thuỷ nông phải duy tu, sửa chữa, nâng cấp và tổ chức 

phòng, chống lụt, bão cho công trình, hạn chế để công trình bị hư hỏng, xuống cấp 

nặng hoặc xảy ra sự cố nguy hiểm. 

4. Mẫu hợp đồng đặt hàng được thực hiện theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy 

định này. Việc ký hợp đồng đặt hàng phải hoàn thành truớc ngày 31 tháng 12 của năm 

trước năm kế hoạch. 

5. Kết thúc năm tài chính, cơ quan đặt hàng và đơn vị nhận đặt hàng phải lập Biên 

bản thanh lý hợp đồng đặt hàng theo Phụ lục 4, Biên bản này là căn cứ để cơ quan đặt 

hàng thanh, quyết toán kinh phí cho đơn vị nhận đặt hàng và quyết toán kinh phí được 

ngân sách nhà nước cấp bù do miễn thuỷ lợi phí. 

Điều 10. Điều chỉnh giá trị hợp đồng đặt hàng 

Giá trị hợp đồng đặt hàng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp Uỷ ban nhân dân 

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.  

 

Chương III 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN 

MIỄN THUỶ LỢI PHÍ 
 

Điều 11. Lập, bổ sung dự toán, tạm ứng, thanh toán kinh phí thực hiện miễn 

thuỷ lợi phí: 

1. Về lập dự toán:  

Hằng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách cho năm sau, trên cơ sở diện tích 

tưới, tiêu, cấp nước được miễn thuỷ lợi phí do UBND thành phố phê duyệt và đơn giá 

dịch vụ tưới nước, tiêu nước, cấp nước tại Quy định này, các đơn vị quản lý thuỷ nông 

lập kế hoạch tưới nước, tiêu nước, cấp nước theo từng biện pháp tưới, tiêu, cấp nước; 

dự toán kinh phí cấp bù do miễn thuỷ lợi phí và  kinh phí hỗ trợ khác báo cáo cơ quan 

có thẩm quyền giao kế hoạch, cụ thể như sau: 

a) Đơn vị quản lý thuỷ nông do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, 

lập dự toán gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định;  

b) Đơn vị quản lý thuỷ nông do quận, huyện quản lý; kể cả đơn vị quản lý công 

trình ngoài ngân sách lập dự toán gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc 

phòng Kinh tế các quận) và Phòng Tài chính quận, huyện để thẩm định, tổng hợp báo 

cáo UBND quận, huyện và gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp 

chung. 
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c) Yêu cầu khi lập dự toán:  

- Việc lập dự toán phải căn cứ diện tích (hoặc m3 nước) theo từng biện pháp tưới, 

tiêu, cấp nước phù hợp với quy định của UBND thành phố về miễn thuỷ lợi phí. 

- Dự toán kinh phí cấp bù do miễn thuỷ lợi phí là bộ phận trong kế hoạch tài chính 

của đơn vị quản lý thuỷ nông. Tuỳ thuộc vào mô hình tổ chức quản lý thuỷ nông, kế 

hoạch tài chính được lập theo quy định hiện hành của Nhà nước.  

d) Kinh phí thực hiện miễn thuỷ lợi phí được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp 

nông nghiệp và phát triển nông thôn hằng năm. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổng hợp, thẩm tra 

dự toán kinh phí cấp bù do miễn thuỷ lợi phí của các đơn vị quản lý thuỷ nông và 

UBND các quận, huyện gửi đến để gửi Sở Tài chính cân đối, phân bổ kinh phí thực 

hiện vào dự toán chi ngân sách thành phố và báo cáo UBND thành phố trình Hội đồng 

nhân dân thành phố quyết định. 

3. Bổ sung dự toán, tạm ứng, thanh toán kinh phí miễn thuỷ lợi phí 

a) Căn cứ kinh phí cấp bù do miễn thuỷ lợi phí được phân bổ trong dự toán chi sự 

nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn trong ngân sách thành phố hằng năm và đề 

nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính lập thủ tục trình Uỷ 

ban nhân dân thành phố bổ sung dự toán kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và bổ sung dự toán kinh phí có mục tiêu cho Uỷ ban nhân dân các quận, 

huyện để tạm ứng cho các đơn vị quản lý thuỷ nông.  

b) Căn cứ vào hợp đồng đặt hàng được ký, cơ quan đặt hàng tạm ứng 50% kinh 

phí theo hợp đồng cho đơn vị nhận đặt hàng. Sau khi có báo cáo tình hình thực hiện 

hợp đồng giữa năm, cơ quan đặt hàng ứng tiếp 40% kinh phí theo hợp đồng, 10% kinh 

phí còn lại được thanh toán sau khi hợp đồng được thanh lý. 

c) Việc tạm ứng, thanh toán kinh phí quy định tại Điểm b, Khoản này được thực 

hiện trong điều kiện thời tiết bình thường. Trường hợp thiên tai xảy ra bất thường, đơn 

vị quản lý thuỷ nông đề nghị cơ quan đặt hàng tạm ứng trước kinh phí để khắc phục 

hậu quả thiên tai trong phạm vi dự toán được giao; đồng thời, tổng hợp các khoản thiệt 

hại báo cáo cơ quan đặt hàng xem xét trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Đơn vị 

quản lý khai thác công trình thuỷ lợi do cấp nào quản lý thì sử dụng ngân sách cấp đó 

để giải quyết. Nếu ngân sách quận, huyện khó khăn thì Uỷ ban nhân dân quận, huyện 

đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Uỷ 

ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

Điều 12. Hồ sơ, thủ tục thanh, quyết toán  

1. Hồ sơ thanh, quyết toán gồm: 

- Hồ sơ hợp đồng đặt hàng; 

- Hợp đồng tưới nước, tiêu nước, cấp nước của đơn vị quản lý thuỷ nông với các 

đơn vị dùng nước (tổ hợp tác, hợp tác xã), hộ dùng nước; 

- Bảng kê đối tượng, diện tích tưới, tiêu, cấp nước được miễn thuỷ lợi phí; 
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- Biên bản nghiệm thu hợp đồng về số lượng, chất lượng cung cấp dịch vụ tưới 

nước, tiêu nước, cấp nước hoàn thành; 

- Biên bản thanh lý hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan. 

2. Thủ tục thanh, quyết toán 

a) Trình tự, thủ tục thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà 

nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chỉnh phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.  

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 

thực hiện quyết toán với Sở Tài chính theo chế độ quyết toán kinh phí ngân sách hiện 

hành.  

3. Xử lý kinh phí cấp thừa, thiếu: Căn cứ dự toán kinh phí được phân bổ, nếu kinh 

phí cấp năm trước chưa sử dụng hết, cơ quan nhận đặt hàng phải nộp trả ngân sách nhà 

nước phần cấp thừa. Nếu kinh phí cấp năm trước chưa đủ để thanh toán cho các đơn vị 

nhận đặt hàng thì số thiếu lấy từ dự toán kinh phí năm nay để thanh toán. 

Điều 13. Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

các quận, huyện 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 thuỷ lợi phí và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 

224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 

115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn khác 

có liên quan. 
 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn sắp xếp lại hoạt động của các đơn vị quản lý thuỷ 

nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu 

cầu đặt hàng tưới, tiêu, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. 

2. Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện hướng dẫn, quy định 

tỷ lệ, mức duy tu sửa chữa thường xuyên, nâng cấp các công trình thuỷ lợi và phục vụ 

công tác phòng, chống lụt, bão các công trình thuỷ lợi, đảm bảo thực hiện tốt việc tưới, 

tiêu, cấp nước theo hợp đồng đặt hàng đã ký.  

3. Thực hiện ký hợp đồng đặt hàng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện miễn 

thuỷ lợi phí với các đơn vị quản lý thuỷ nông do cấp thành phố quản lý.  

4. Chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp, trình Uỷ ban 

nhân dân thành phố phê duyệt diện tích đất, mặt nước được miễn thuỷ lợi phí, cả diện 

tích tưới, tiêu, cấp nước thuộc công trình thuỷ lợi đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và 

công trình ngoài ngân sách.   
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5. Tham mưu, đề xuất thực hiện công tác sửa chữa các công trình thuỷ lợi do hậu 

quả lụt, bão gây ra và phương án chống hạn trong phạm vi chức năng quản lý của đơn 

vị; kể cả kinh phí thực hiện chống hạn, khắc phục hậu quả lụt bão; gửi Sở Tài chính 

thẩm tra về kinh phí, trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định nhằm đảm 

bảo nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. 

6. Thẩm định dự toán của các đơn vị quản lý thuỷ nông thuộc thành phố quản lý 

và tổng hợp quyết toán vào kinh phí sự nghiệp ngành theo quy định.   

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí thực hiện miễn thuỷ lợi 

phí trong dự toán ngân sách thành phố hằng năm theo quy định.  

2. Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết toán kinh phí 

thực hiện miễn thuỷ lợi phí. 

3. Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thẩm tra kinh phí theo đề nghị của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn nêu tại khoản 5, Điều 14 Quy định này. 

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

1. Thực hiện ký hợp đồng đặt hàng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện miễn 

thuỷ lợi phí đối với các đơn vị quản lý thuỷ nông do quận, huyện quản lý.  

2. Tổng hợp diện tích đất, mặt nước được miễn thuỷ lợi phí và dự toán ngân sách 

miễn thuỷ lợi phí thuộc ngân sách quận, huyện (cả diện tích tưới, tiêu, cấp nước thuộc 

công trình thuỷ lợi đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và công trình ngoài ngân sách) 

gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp chung để gửi Sở Tài chính cân 

đối, phân bổ dự toán kinh phí thực hiện báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố.  

3. Chỉ đạo việc thực hiện duy tu, sửa chữa thường xuyên và công tác phòng, chống 

lụt, bão đối với các công trình thuỷ lợi thuộc quận, huyện quản lý.  

4. Thực hiện công tác giám sát việc phục vụ tưới, tiêu, cấp nước của các đơn vị 

quản lý thuỷ nông trên địa bàn. 

5. Thẩm định dự toán của các đơn vị quản lý thuỷ nông thuộc quận, huyện quản 

lý, thẩm tra và tổng hợp quyết toán kinh phí chung vào ngân sách quận,  

huyện theo quy định.  

Điều 17. Trách nhiệm của UBND các phường, xã 

1. Phối hợp các đơn vị quản lý thuỷ nông lập bảng kê đối tượng và diện tích đất 

tưới, tiêu, cấp nước được miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn xã, phường. 

2. 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 tiết kiệm, chống lãng phí.  

Điều 18. Trách nhiệm của các đơn vị quản lý thuỷ nông 

1. Tổ chức quản lý và khai thác các công trình thuỷ lợi có hiệu quả, thực hiện tốt 

công tác phòng, chống lụt, bão và thường xuyên duy tu, bảo dưỡng công trình đầu mối, 

hệ thống kênh tưới để nâng cao năng lực tưới, tiêu, cấp nước của các công trình. 
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2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền 

quyết định diện tích miễn thuỷ lợi phí. Thực hiện công khai tài chính theo quy định của 

nhà nước. 

3. Phối hợp với các địa phương lập bảng kê đối tượng và diện tích đất tưới, tiêu, 

cấp nước được miễn thuỷ lợi phí; thực hiện cung cấp, điều phối nguồn nước tưới cho 

từng cánh đồng, bảo đảm tưới đúng thời vụ, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp. 

4. Thực hiện ký hợp đồng và hạch toán kinh tế theo quy định của pháp luật; chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về sản phẩm nước tưới do mình cung cấp. 

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

vị quản lý thuỷ nông không còn nguồn nước để cung cấp nước tưới, các đơn vị quản lý 

thuỷ nông có trách nhiệm đề xuất Uỷ ban nhân dân quận, huyện, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn để thực hiện các biện pháp chống hạn.  

Điều 19. 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 ảnh bằng văn bản về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất Uỷ ban 

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

 

             

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                               
 

 
 

               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                 KT. CHỦ TỊCH 

              PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

                   Võ Duy Khương 
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PHỤ LỤC 1 

MỨC THU THUỶ LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH THUỶ 

LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

(Kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND  

ngày 13 tháng 8 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng )  

 

1. Mức thu thuỷ lợi phí phục vụ mục đích sản xuất lương thực: 
 

TT Biện pháp công trình 
Mức thu 

( đồng/ha/vụ) 

1 Diện tích đất trồng lúa  

a Diện tích tưới chủ động 100%  

- Tưới, tiêu bằng động lực (bơm điện, bơm dầu) 939.000 

- Tưới, tiêu bằng trọng lực (hồ chứa, đập dâng) 824.000 

- Tưới, tiêu bằng trọng lực kết hợp động lực hỗ trợ 866.000 

b Diện tích tưới chủ động một phần  

b1 Trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì thu bằng 60% mức phí trên 

b2 Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực, thu bằng 40% mức 

phí trên b3 Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực, thu bằng 50% mức 

phí trên 
b4 

Trường hợp lợi dụng thuỷ triều để tưới, tiêu thì thu bằng 70% mức phí 

tưới tiêu bằng trọng lực 

2 
Diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày; kể cả cây vụ 

đông thì mức thu thuỷ lợi phí bằng 40% mức thu thuỷ lợi phí đất trồng lúa 
 

2. Mức thu thuỷ lợi phí phục vụ mục đích không phải sản xuất lương thực:  
 

TT Các đối tượng dùng nước 
Đơn vị 

tính 

Thu theo các biện 

pháp công trình 

Bơm 

điện 

Hồ đập, 

kênh, cống 

1 
Cấp nước dùng cho sản xuất công nghiệp, tiểu  

công nghiệp                   
đồng/m3 1.500 750 

2 Cấp nước cho nhà máy nước sinh hoạt, chăn nuôi đồng/m3 1.100 750 

 

 

3 

Cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây 

ăn quả, hoa và cây dược liệu (Trường hợp không 

tính theo mét khối (m3) thì thu theo diện tích (ha), 

mức thu bằng 40% mức thu thủy lợi phí đối với đất 

trồng lúa  

 

 

đồng/m3 

 

 

850 

 

 

700 

4 Cấp nước để nuôi trồng thủy sản đồng/m3 700 500 
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TT Các đối tượng dùng nước 
Đơn vị 

tính 

Thu theo các biện 

pháp công trình 

Bơm 

điện 

Hồ đập, 

kênh, cống 

đồng/m2 

mặt thoáng 250 

5 

- Nuôi trồng thủy sản tại công trình hồ chứa thủy 

lợi. 

- Nuôi cá bè. 

% giá trị 

sản lượng 

7% 

 

8% 

6 

Sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, 

nghỉ mát, an dưỡng, giải trí (kể cả kinh doanh sân 

gôn, casinô, nhà hàng). 

Tổng giá 

trị doanh 

thu 

10% 
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PHỤ LỤC 2 

TỔNG HỢP BẢNG KÊ DIỆN TÍCH TƯỚI NƯỚC, CẤP NƯỚC  

ĐƯỢC MIỄN THỦY LỢI PHÍ NĂM … 

(Kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND  

ngày 13 tháng 8 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng )  

 

 

Đơn vị quản lý thủy nông: ……………………………………………… 

 

TT Địa danh 

Tổng 

diện tích 

gieo 

trồng 

(m2) 

Chia ra 

Lúa vụ 

Đông 

xuân 

Lúa vụ 

Hè thu 

Cây rau 

màu vụ 

Đông 

xuân 

Cây rau 

màu vụ hè 

thu 

DT 

NTTS 

1 Đội sản xuất, tổ dân phố       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Tổng cộng       

(Kèm theo bảng kê chi tiết diện tích tưới nước, cấp nước được miễn thủy lợi phí 

đến hộ dùng nước) 

 

Người lập biểu                                                    Thủ trưởng đơn vị  

                                                                              (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

XÁC NHẬN 

 

UBND phường (Xã)                                           UBND quận (huyện) 
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BẢNG KÊ DIỆN TÍCH TƯỚI NƯỚC, CẤP NƯỚC 

ĐƯỢC MIỄN THỦY LỢI PHÍ NĂM …… 

(Chi tiết đến hộ dùng nước) 

 

TT Địa danh 

Tổng 

diện tích 

gieo 

trồng 

(m2) 

Chia ra 

Lúa vụ 

Đông 

xuân 

Lúa vụ 

Hè thu 

Cây rau 

màu vụ 

Đông 

xuân 

Cây rau 

màu vụ 

hè thu 

DT 

NTTS 

1 Hộ dùng nước       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Tổng cộng       

 

(Kèm theo bảng kê chi tiết diện tích tưới nước, cấp nước được miễn thủy lợi phí 

đến hộ dùng nước) 

 

Người lập biểu                                                    Thủ trưởng đơn vị  

                                                                              (ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 3 

(Kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND  

ngày 13 tháng 8 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng )  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG 

 Cung ứng và sử dụng dịch vụ cấp nước, tưới nước và tiêu nước năm..... 

Số:      …/HĐ-ĐH 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;  

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 

32/2001/PL/UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001; 

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 

thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 

năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ 

công trình thuỷ lợi và Đính chính số 47/ĐC-CP ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Chính 

phủ để đính chính Nghị định số 115/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

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

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 công ích và Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 

09 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế đấu thầu, đặt 

hàng, giao kế hoạch và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích; 

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai 

thác công trình thủy lợi và Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm 

vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; 

Căn cứ Quyết định số        /2009/QĐ-UBND  ngày     tháng    năm 2009 của  

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn 

ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  
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Căn cứ nhu cầu nước tưới cho sản xuất lúa, rau, màu và cây công nghiệp ngắn 

ngày của hộ nông dân trên địa bàn phường (xã). 

Hôm nay, ngày ...... tháng  .... năm….., tại ………, đại diện các bên ký kết hợp 

đồng đặt hàng cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp gồm có: 

 1. ĐẠI DIỆN BÊN A  (Cơ quan đặt hàng):…………………..…………. 

- Ông (bà):......................................... Chức vụ  ......................................... 

 - Địa chỉ: ………………………………………………………………… 

- Điện thoại: ..................................... Fax : ................................................ 

 - Tài khoản: …………………………Tại kho bạc Nhà nước……. …….. 

2. ĐẠI DIỆN BÊN B (Cơ quan nhận đặt hàng):…..……………. ………    

- Ông (bà):…………………………. Chức vụ  : …………………………  

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

- Điện thoại:………………………….Fax……………………………….. 

- Tài khoản: …………………………Tại Ngân hàng ……………………. 

- Mã số thuế:  …………………………………………………………….. 

Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất  ký hợp đồng đặt hàng cung cấp nước tưới 

phục vụ sản xuất nông nghiệp theo các điều khoản sau đây: 
 

Điều 1. Bên B đồng ý cung cấp nước tưới cho bên A để sản xuất nông nghiệp 

theo số lượng (diện tích), hình thức tưới, chất lượng, đơn giá và địa điểm giao nhận 

nước như sau:     

 1. Số lượng và hình thức tưới :        

TT Hình thức tưới 

Tổng 

DT tuới 

cả năm 

Cây 

lúa 

Chia ra 
Cây 

màu 

Chia ra DT 

NTT

S 
Đông 

Xuân 

Hè 

Thu 

Đông 

Xuân 

Hè 

Thu 

A B 1=2+5+8 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8 

 Tổng số         

 1. Trạm bơm         

 - Tưới thẳng (tưới chủ động 

100% ) 

        

 - Tưới chủ động một phần         

 - Tưới tạo nguồn         

 2. Hồ đập         

 - Tưới thẳng         

 - Tưới chủ động một phần         

 - Tưới tạo nguồn         

2 .Chất lượng dịch vụ cung cấp nước tưới :  
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- Thời gian tưới: phải đáp ứng yêu cầu của hộ dùng nước và phù hợp với khung 

lịch thời vụ sản xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được ghi cụ thể trong 

văn bản yêu cầu tưới của hộ dùng nước.  

- Về lượng nước: Phải cung cấp đủ lượng nước cần thiết theo qui trình sản xuất 

lúa, rau, màu, cây công nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản của ngành nông nghiệp trong 

suốt vụ sản xuất.  

3. Địa điểm giao nhận nước:   

Bên B cung cấp đầy đủ nước tưới cho bên A tại vị trí cống cấp nước đầu kênh 

tưới nội đồng của hộ dùng nước, bảo đảm đủ lưu lượng nước để dẫn vào kênh tưới nội 

đồng. 

4. Đơn giá: Thực hiện theo quy định hiện hành của UBND thành phố Đà Nẵng 

về phê duyệt đơn giá dịch vụ tưới, tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn thành phố (nếu nguồn nước tưới của đơn vị cung cấp thuộc tỉnh Quảng Nam 

thì ghi thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Quảng Nam).  

Điều 2. Giá trị hợp đồng: ……………..đồng.                 

Bằng chữ.............................................................................., trong đó: 

- Tỷ lệ duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi:…….%, tương ứng giá trị: 

…………….đồng. 

Điều 3. Phương thức nghiệm thu và thanh toán 

1. Phương thức nghiệm thu  

- Ngay sau khi kết thúc vụ tưới (thời điểm bên B ngừng cấp nước), bên B chủ 

động trao đổi với bên A để thống nhất lập kế hoạch tổ chức nghiệm thu. 

- Trên cơ sở hồ sơ nghiệm thu cơ sở (giữa đơn vị quản lý thuỷ nông với đại diện 

hộ dùng nước), Bên A thực hiện nghiệm thu kết quả tưới thực tế tại đồng ruộng theo 

từng thôn, tổ dân phố hoặc đội sản xuất, có sự tham gia của đại diện nông dân sử dụng 

nước tưới. 

2. Phương thức thanh toán 

- Tạm ứng và thanh toán hợp đồng: Căn cứ vào hợp đồng đặt hàng đã ký, vào giữa 

mỗi vụ sản xuất, đơn vị đặt hàng tạm ứng 50% kinh phí theo hợp đồng cho đơn vị nhận 

đặt hàng. Sau khi có báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng giữa năm, cơ quan đặt hàng 

ứng tiếp 40% kinh phí theo hợp đồng, 10% kinh phí còn lại được thanh toán sau khi 

hợp đồng được thanh lý. 

- Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản. 

Điều 4. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên : 

1. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Bên B:   

1.1. Đảm bảo cung cấp nước tưới đầy đủ, kịp thời cho bên A để sản xuất theo 

đúng lịch thời vụ và đúng qui trình kỹ thuật sản xuất ngành nông nghiệp. 
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1.2. Bên B chịu trách nhiệm lập kế hoạch phân phối nước hợp lý cho từng khu 

tưới và chủ động bàn bạc với bên A để thống nhất lịch tưới. 

1.3. Trong điều kiện bình thường, công trình không xảy ra sự cố nhưng do bên B 

thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến không bảo đảm nước tưới làm ảnh hưởng đến năng 

suất cây trồng thì bên B phải bồi thường thiệt hại cho nông dân.   

1.4 Thực hiện duy tu, sửa chữa các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo cung cấp 

nguồn nước tưới theo hợp đồng đã ký. Kinh phí duy tu, sửa chữa công trình thuỷ lợi 

phải được sử dụng đúng mục đích, không được chuyển thành lãi của đơn vị. Nếu không 

dùng hết, đơn vị kết chuyển sang năm sau để duy tu, sửa chữa, nâng cấp và phục vụ 

công tác phòng chống lụt, bão công trình thuỷ lợi. 

1.5 Thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng tưới, tiêu, 

cấp nước giữa bên B với đại diện hộ dùng nước. 

2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Bên A: 

2.1. Cung cấp cho Bên B tiến độ làm đất, gieo sạ, lịch tưới từng khu vực để Bên 

B có kế hoạch phân phối nước kịp thời, hợp lý, tránh lãng phí nước. 

2.2. Sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ môi trường nước, bảo vệ công trình 

thủy lợi trong phạm vi quản lý của mình.Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục và 

áp dụng các biện pháp nghiêm cấm vứt rác thải và vật thải rắn khác vào lòng kênh. 

Điều 5. Điều khoản chung 

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng và 

các văn bản liên quan được nêu trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

vướng mắc hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết. 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 08 bản, có giá trị  như 

nhau. Bên A giữ  06 bản, Bên B giữ  02 bản. 

 

       ĐẠI DIÊN BÊN B                                                ĐẠI DIỆN BÊN A 
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PHỤ LỤC 4 

(Kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND  

ngày 13 tháng 8 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng )  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG 

Cung ứng và sử dụng dịch vụ cấp nước, tưới nước và tiêu nước năm 2009 

Số:         /BBTLHĐ 
 

Căn cứ Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;  

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 

32/2001/PL/UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001; 

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 

thủy lợi; 

 Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 

năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ 

công trình thuỷ lợi và Đính chính số 47/ĐC-CP ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Chính 

phủ để đính chính Nghị định số 115/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

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

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 công ích và Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 

09 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế đấu thầu, đặt 

hàng, giao kế hoạch và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích; 

 Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai 

thác công trình thủy lợi và Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm 

vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi; 

 Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; 

Căn cứ Quyết định số     /2009/QĐ-UBND  ngày      tháng      năm 2009 của  

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn 

ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  
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Căn cứ Hợp đồng kinh tế số       /HĐ-ĐH  ngày    tháng    năm   giữa…... 

Căn cứ vào báo cáo kết quả sản xuất và cung ứng sản phẩm đặt hàng. 

Hôm nay, ngày…… tháng…..năm……,tại ……………đại diện các bên thực hiện 

thanh lý hợp đồng đặt hàng cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, gồm có 

: 

 1. ĐẠI DIỆN BÊN A  (Cơ quan đặt hàng):…………………………….. 

- Ông (bà):......................................... Chức vụ  ......................................... 

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

- Điện thoại: ……………………………………………………………… 

 - Tài khoản: …………………………Tại Kho bạc Nhà nước……………  

2. ĐẠI DIỆN BÊN B (Cơ quan nhận đặt hàng):……………………. ….    

- Ông (bà):…………………………. Chức vụ  : ………………………… 

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

- Điện thoại:………………………….Fax……………………………….. 

- Tài khoản: …………………………Tại Ngân hàng ……………………. 

- Mã số thuế:  ……………………………………………………………… 

3. ĐẠI DIỆN CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:   

 - ..…………………………………………………………………………   

Sau khi kiểm tra, Hội đồng nghiệm thu thống nhất thanh lý hợp đồng đặt hàng 

cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp như sau: 

1. Số lượng và hình thức tưới thực tế hoàn thành:    
  

TT Hình thức tưới 

Tổng DT 

tuới cả 

năm 

Cây 

lúa 

Chia ra 
Cây 

màu 

Chia ra 
DT 

NTTS Đông 

Xuân 

Hè 

Thu 

Đông 

Xuân 

Hè 

Thu 

A B 1=2+5+8 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8 

 Tổng số         

 1. Trạm bơm         

 - Tưới thẳng (tưới chủ 

động 100% ) 
        

 - Tưới chủ động một phần         

 - Tưới tạo nguồn         

 2. Hồ đập         

 - Tưới thẳng         

 - Tưới chủ động một phần         

 - Tưới tạo nguồn         

2. Chất lượng dịch vụ cung cấp nước tưới :  

……………………………………………………………………………... 

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

……………………………………………………………………………………. 

3. Thanh toán: 

- Giá trị thuỷ lợi phí theo hợp đồng tưới: ………………………………. 

- Giá trị thuỷ lợi phí thực tế nghiệm thu thanh toán: …………………… 

- Bên A đã tạm ứng cho bên B:…………………………………………. 

- Số tiền còn lại đề nghị thanh toán:…………………………………… 

(Kèm theo bảng chiết tính chi tiết) 

4. Tỷ lệ duy tu, sữa chữa công trình thuỷ lợi       %, tương ứng với giá trị: 

……………….đồng. 

- Kinh phí đã sử dụng:…………….đồng; 

- Kinh phí còn lại chuyển sang năm sau:…………….đồng. 

5. Kết luận của Hội đồng nghiệm thu: 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 

          ĐẠI DIÊN BÊN B                                               ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN 
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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: 21/2009/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2009 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách ưu đãi đối với 

 những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà 

Nẵng quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 

6 năm 2007 của UBND 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; 

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách ưu đãi đối với 

những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng 

quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 

của UBND thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 3: 

"6. Những đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 7, Điều 3 Quyết định số 

34/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng được 

đào tạo theo Đề án 393, Đề án 47 và các đối tượng được đào tạo ở trong nước và ở 

nước ngoài bằng ngân sách của thành phố thì không thuộc đối tượng điều chỉnh theo 

quy định tại Quyết định này." 

2. Bổ sung khoản 5, Điều 4: 

"5. Y tế (Bác sĩ, Dược sĩ...Cử nhân Y tế công cộng)." 

3. Bổ sung thêm khoản 13, Điều 4: 

"13. Nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp: Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Lâm 

nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, 

Khuyến nông và Phát triển nông thôn, Cảnh quan;"   

4. Bổ sung thêm khoản 5, Điều 6: 

"5. Những người tốt nghiệp sau đại học và tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc 

tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài được hưởng chính sách ưu đãi như sau: 
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a) Được hưởng chính sách ưu đãi theo điểm a, c, d, đ khoản 1; điểm a, c khoản 2, 

Điều 6 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của UBND thành 

phố Đà Nẵng; 

b) Được hưởng phụ cấp thu hút bằng 100% mức lương tối thiểu trong thời hạn 4 

(bốn) năm kể từ ngày có Quyết định tiếp nhận và bố trí công tác của Chủ tịch UBND 

thành phố Đà Nẵng." 

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

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

Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; 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 
 

 

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:22/2009/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 04 tháng 9 năm 2009 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục số 2 Quy định giá các loại đất trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng 
_________________________ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

 Căn cứ Luật đất đai năm 2003; 

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

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

 Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính 

phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; 

 Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; 

 Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài 

chính về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 

123/2007/NĐ-CP; 

 Căn cứ Nghị quyết số 71/2008/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2008 và số 

80/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về 

đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của 

UBND thành phố về Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình 

số 574/TTr-STNMT-ĐGĐ ngày 26 tháng 8 năm 2009, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung phụ lục số 2 Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 

của UBND thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Điều chỉnh đường Đinh Tiên Hoàng: 
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a) Đoạn từ đường Ông Ích Khiêm đến kiệt 112 Trần Cao Vân, rộng 5,5m, vỉa hè 

3m: giữ nguyên giá theo Quyết định 58/2008/QĐ-UBND là 4.960.000 đồng/m2 (đường 

loại 3, hệ số 0,8). 

b) Kiệt 74 Trần Cao Vân (đoạn từ số nhà 77 đến số 121 đường Đinh Tiên Hoàng 

cũ thông ra đường Trần Cao Vân): giá đất tính theo vị trí đường Trần Cao Vân. 

2. Bổ sung giá đất 93 tuyến đường mới đặt tên theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội 

dung khác tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND thành 

phố Đà Nẵng không trái với nội dung Quyết định này vẫn có giá trị thực hiện. 

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

Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các quận, 

huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

Trần Văn Minh 
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Giá đất 93 đường mới đặt tên 

(Kèm theo Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND  

ngày 04 tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
                                                                                                          Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

Stt Tên đường phố Loại đường 
Hệ số 

đường 
 Đơn giá  

I Quận Hải Châu và Cẩm Lệ       

a) KDC số 1 Nguyễn Tri Phương       

1 Giang Văn Minh 5 1,10 3.080  

2 Nguyễn Suý 5 1,10 3.080  

3 Nguyễn Trác 5 1,10 3.080  

4 Nguyễn Khoái (nối dài) 4 1,10 4.070  

5 Ngô Thế Vinh 5 1,00 2.800  

b)  Đường 10,5 vào đường Thi Sách       

1 Nguyễn Phi Khanh 3 1,00 6.200  

c)  KDC số 4 Nguyễn Tri Phương       

1 Hồ Biểu Chánh 5 1,00 2.800  

2 Tố Hữu 4 1,20 4.440  

3 Huy Cận 4 1,00 3.700  

4 Ca Văn Thỉnh 5 1,00 2.800  

5 Dương Bá Trạc 5 1,00 2.800  

6 Nguyễn Phẩm 5 1,00 2.800  

7 Ngô Thị Liễu 5 1,00 2.800  

8 Huỳnh Tấn Phát 3 0,80 4.960  

9 Lê Đại 5 1,00 2.800  

10 Văn Cận 5 1,00 2.800  

11 Hà Huy Giáp 5 1,00 2.800  

12 Hàn Thuyên 4 1,10 4.070  

II Quận Thanh Khê       

a) Khu Công an quận Thanh Khê       

1 Trần Xuân Lê       

  
 Đoạn từ Huỳnh Ngọc Huệ đến Công an 

quận 
4 0,90 3.330  

   Đoạn còn lại 4 0,80 2.960  

b) Đường Tổ 1, phường Xuân Hà       

1 Bàu Làng 4 0,90 3.330  

c) 
KDC Thanh Lộc Đán (cạnh cầu Phú 

Lộc) 
      

1 Nguyễn Cao 5 0,80 2.240  

2 Nguyễn Huy Lượng 5 0,80 2.240  

3 Đặng Đình Vân 5 0,90 2.520  

d)  Đường từ Lê Độ đến Nguyễn Tất Thành        

1 Tôn Thất Đạm 1 0,90 15.120  

 đ) Điều chỉnh đường Đinh Tiên Hoàng       
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1 
Đinh Tiên Hoàng (từ đường Ông Ích 

Khiêm đến kiệt Thuận Thành) 
3 0,80 4.960  

2 Kiệt 74 Trần Cao Vân  Tính theo vị trí đường Trần Cao Vân 

III Quận Sơn Trà       

a)  
Đường nội bộ Tổ 15B, phường Thọ 

Quang 
      

1 Nguyễn Gia Trí 5 0,80 2.240  

b) KDC Thọ Quang mở rộng       

1 Lê Tấn Trung 4 1,00 3.700  

2 Nguyễn Chế Nghĩa 5 0,80 2.240  

3 Nguyễn Thị Hồng 5 0,80 2.240  

c) KDC An Hải Bắc       

1 Thế Lữ 4 0,80 2.960  

2 An Hải 1 4 0,80 2.960  

3 An Hải 2 4 0,80 2.960  

4 An Hải 3 4 0,80 2.960  

5 An Hải 4 4 0,80 2.960  

6 Đông Du 5 1,00 2.800  

III Quận Liên Chiểu       

a) Khu dân cư Hoà Mỹ       

1 Hoà Mỹ 1 5 0,70 1.960  

2 Hoà Mỹ 2 5 0,50 1.400  

3 Hoà Mỹ 3 5 0,50 1.400  

4 Hoà Mỹ 4 5 0,50 1.400  

5 Thích Quảng Đức 4 1,00 3.700  

6 Lý Chính Thắng 5 1,10 3.080  

7 Nguyễn Khắc Nhu 5 1,00 2.800  

IV  Quận Ngũ Hành Sơn       

a) KDC Bắc Mỹ An       

1 Hoàng Kế Viêm 5 0,90 2.520  

2 Ngô Thì Sĩ 5 0,90 2.520  

3 An Thượng 1 5 0,70 1.960  

4 An Thượng 2 5 0,80 2.240  

5 An Thượng 3 5 0,70 1.960  

6 An Thượng 4 5 0,70 1.960  

7 An Thượng 5 5 0,60 1.680  

8 An Thượng 6 5 0,70 1.960  

9 An Thượng 7 5 0,60 1.680  

10 An Thượng 8 5 0,60 1.680  

11 An Thượng 9 5 0,70 1.960  

12 An Thượng 10 5 0,70 1.960  
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13 An Thượng 11 5 0,70 1.960  

14 An Thượng 12 5 0,60 1.680  

15 An Thượng 14 5 0,60 1.680  

16 An Thượng 15 5 0,70 1.960  

17 An Thượng 16 5 0,60 1.680  

18 An Thượng 17 5 0,70 1.960  

19 An Thượng 18 5 0,60 1.680  

20 An Thượng 19 5 0,60 1.680  

21 Tôn Thất Thiệp 5 0,60 1.680  

b) KDC Nam cầu Trần Thị Lý       

1 Mỹ An 1 (Mỹ Thị 1 cũ) 5 0,80 2.240  

2 Mỹ An 2 (Mỹ Thị 2 cũ) 5 0,80 2.240  

3 Mỹ An 3 (Mỹ Thị 3 cũ) 5 0,80 2.240  

4 Mỹ An 4 (Mỹ Thị 4 cũ) 5 0,80 2.240  

5 Mỹ An 5 (Mỹ Thị 5 cũ) 5 0,80 2.240  

6 Mỹ An 6 (Mỹ Thị 6 cũ) 5 0,80 2.240  

7 Mỹ An 7 (Mỹ Thị 7 cũ) 5 0,80 2.240  

8 Mỹ An 8 (Mỹ Thị 8 cũ) 5 0,80 2.240  

9 Mỹ An 9 (Mỹ Thị 9 cũ) 5 0,80 2.240  

10 Mỹ An 10 (Mỹ Thị 10 cũ) 5 0,80 2.240  

11 Mỹ An 11 (Mỹ Thị 11 cũ) 5 0,80 2.240  

12 Mỹ An 12 (Mỹ Thị 12 cũ) 5 0,80 2.240  

13 Mỹ An 14 (Mỹ Thị 14 cũ) 5 0,80 2.240  

14 Mỹ An 15 (Mỹ Thị 15 cũ) 5 0,80 2.240  

15 Mỹ An 16 (Mỹ Thị 16 cũ) 5 0,80 2.240  

16 Mỹ An 17 (Mỹ Thị 17 cũ) 5 1,00 2.800  

17 Mỹ An 18 (Mỹ Thị 18 cũ) 5 0,80 2.240  

18 Mỹ An 19 (Mỹ Thị 19 cũ) 5 0,70 1.960  

19 Mỹ An 20 (Mỹ Thị 20 cũ) 5 0,80 2.240  

20 Mỹ An 21 (Mỹ Thị 21 cũ) 5 0,80 2.240  

21 Phạm Hữu Kính 5 1,20 3.360  

22 Dương Khuê 4 1,10 4.070  

23 Hàm Tử 5 1,20 3.360  

24 Phan Hành Sơn 3 0,80 4.960  

25 Lê Văn Hưu 4 1,10 4.070  

26 Võ Như Hưng 5 0,90 2.520  

27 Hoài Thanh 5 1,10 3.080  

28 An Dương Vương 4 1,20 4.440  

29 Nguyễn Tư Giản 5 0,90 2.520  

30 Hồ Huân Nghiệp 5 0,90 2.520  

31 Chương Dương 3 1,10 6.820  
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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:10/2009/CT-UBND       Đà Nẵng, ngày 19 tháng 8 năm 2009 

 

CHỈ THỊ 

Về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

Ngày 14 tháng 11 năm 2008, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 

01 tháng 7 năm 2009. Đây là văn bản pháp lý có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.  

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết số 

24/2008/NQ-QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự, Uỷ ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng chỉ thị:  

1. Giám đốc Sở Tư pháp 

a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành trước đây trái với Luật Thi hành án dân sự, báo cáo đề xuất UBND thành phố 

sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; 

b) Xây dựng kế hoạch biên soạn, in ấn tài liệu và chủ động phối hợp với các cơ 

quan thông tin đại chúng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức 

thành viên trong việc tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Thi 

hành án dân sự, các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức, biện pháp khác 

nhau, trong đó chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại 

chúng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về thi 

hành án dân sự, tạo điều kiện để công tác thi hành án dân sự ngày càng đạt hiệu quả 

cao, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trên địa bàn thành phố. 

2. Trưởng Thi hành án dân sự thành phố 

a) Khẩn trương thực hiện việc rà soát, phân loại, đánh giá cán bộ, Chấp hành viên, 

chuẩn bị công tác nhân sự cho việc thực hiện tốt Luật Thi hành án dân sự theo sự chỉ 

đạo của Bộ Tư pháp; 

b) Rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, đầu tư xây 

dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, kho vật chứng của các cơ quan thi hành án, trên cơ sở 

đó kiến nghị với Bộ Tư pháp về kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, đồng thời hoàn chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch xây dựng trụ sở làm việc cho phù hợp với mô hình tổ chức; 

c) Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi hành 

án dân sự theo quy định Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành 
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cho cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức các cơ quan, 

tổ chức có liên quan trên địa bàn thành phố; 

d) Chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự các quận, huyện tiến hành tổng rà soát, 

phân loại đối với việc thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không 

quá 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) theo quy định tại khoản 1 Nghị quyết số 

24/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội để phối hợp với Viện 

Kiểm sát cùng cấp lập danh sách đề nghị Tòa án nhân dân ra quyết định miễn thi hành 

án đối với khoản nghĩa vụ đó; 

đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ của công chức, 

kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những công chức thiếu trách nhiệm hoặc có những 

biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân trong hoạt động thi hành 

án;  

e) Kịp thời báo cáo UBND thành phố chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ 

án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

g) Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, điều hành; tạo điều kiện để Chấp hành viên, 

cán bộ thi hành án tích cực, chủ động, sáng tạo, có bản lĩnh trong thực thi nhiệm vụ; 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kiên quyết không để án có điều kiện mà chưa hoặc 

chậm thi hành do lỗi chủ quan của Chấp hành viên cơ quan Thi hành án;  

h) Chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân kịp thời phát 

hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án. Tích cực phối hợp với 

trại giam, trại tạm giam đôn đốc phạm nhân thi hành tốt trách nhiệm dân sự, đảm bảo 

chặt chẽ các điều kiện xét đặc xá, xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm 

nhân. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo 

về thi hành án; không để đơn thư tồn đọng, khiếu nại kéo dài gây ra bức xúc hoặc khiếu 

kiện đông người làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương. 

 3. Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao 

thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ  

a) Có trách nhiệm cử cán bộ có chuyên môn tham gia Hội đồng tiêu hủy vật chứng, 

tài sản khi có yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của Luật Thi hành 

án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành;      

b) Phối hợp và chỉ đạo ngành dọc cấp dưới phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi 

hành án dân sự các cấp trong việc thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn 

thành phố; 

c) Giám đốc Sở Tài chính đề xuất việc hỗ trợ kinh phí cho cơ quan Thi hành án 

dân sự thành phố, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án theo tinh thần 

Nghị Quyết số 49/NQ-TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị; 

d) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất giao đất cho cơ quan Thi hành 

án dân sự thành phố xây dựng kho vật chứng theo quy định tại Nghị định số 18/NĐ-
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CP ngày 18 tháng 02 năm 2002 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế Quản lý kho 

vật chứng.  

Chỉ đạo các cơ quan đăng ký tài sản tạm dừng hoặc dừng thực hiện các yêu cầu 

liên quan đến các giao dịch đối với tài sản của người phải thi hành án theo văn bản yêu 

cầu của Chấp hành viên. 

4. Giám đốc Kho bạc nhà nước tại Đà Nẵng, Giám đốc Ngân hàng nhà nước 

chi nhánh tại Đà Nẵng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm 

a) Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, số liệu về tài khoản của người 

phải thi hành án; các khoản thu nhập của người phải thi hành án đang được chi trả qua 

Bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan Thi hành án và Chấp hành viên; 

b) Thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời yêu cầu của cơ quan Thi hành án, Chấp hành 

viên về phong tỏa tài khoản, phong toả tài sản, khấu trừ tiền trong tài khoản của người 

phải thi hành án. 

5. Giám đốc Công an thành phố  

Chỉ đạo các lực lượng cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ Tư pháp của thành phố, công an 

các quận, huyện và các lực lượng khác phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân 

sự các cấp trong việc cưỡng chế thi hành các vụ, việc phức tạp theo đề nghị của các cơ 

quan Thi hành án dân sự. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 7832/QĐ-UBND ngày 13  

tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy chế phối 

hợp hoạt động bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự giữa cơ quan Thi hành án dân sự 

và cơ quan công an trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

6. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố   

Chỉ đạo các cơ quan và đơn vị trực thuộc trực tiếp tham gia phối hợp theo yêu cầu 

của cơ quan Thi hành án dân sự đối với các chủ phương tiện, tài sản trên khu vực biên 

giới biển phụ trách. 

7. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện   

a) Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thi hành án dân sự cùng cấp, các 

cơ quan chuyên môn trực thuộc và Uỷ ban nhân dân xã, phường mở nhiều đợt tuyên 

truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự sâu rộng trong cán bộ công chức và nhân dân 

nhằm nâng cao ý thức pháp luật trong việc chấp hành Luật Thi hành án dân sự; 

b) Chủ động phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự thành phố trong việc chỉ 

đạo cơ quan Thi hành án dân sự quận, huyện thực hiện tốt công tác tổ chức hoạt động 

thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định tại Điều 174 Luật Thi hành án dân sự; 

c) Xem xét hỗ trợ một phần kinh phí, phương tiện đủ đáp ứng yêu cầu tăng cường 

và nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự tại địa phương. 

8. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường  
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a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự sâu rộng trong nhân 

dân; 

b) Phối hợp với Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự trong việc thông báo 

thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp 

cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự theo quy định tại 

Điều 175 Luật Thi hành án dân sự. 

9. Trưởng ban các Ban Giải tỏa đền bù, Ban Quản lý dự án, Giám đốc các 

Công ty thực hiện chức năng giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư tại các dự án 

trên địa bàn thành phố  

a) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự để tổ chức thi hành các vụ, 

việc có liên quan đến tài sản của người phải thi hành án là đối tượng được bồi thường, 

hỗ trợ về nhà, đất, tiền và tài sản khác thuộc các dự án do đơn vị thực hiện, nhằm đảm 

bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân; 

b) Các đơn vị phải trả lời bằng văn bản khi có văn bản của cơ quan Thi hành án 

dân sự yêu cầu xác minh về tiền, tài sản của người phải thi hành án. 

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

thị số 12/2005/CT-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.     

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

phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường và tổ chức, cá nhân có 

liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.  

Giao Trưởng Thi hành án dân sự thành phố giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo 

dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ sáu tháng và hàng năm tổng hợp báo 

cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân thành phố để theo dõi, chỉ đạo./. 

 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

Trần Văn Minh 
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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:09/CT-UBND       Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2009 

 

CHỈ THỊ 

V/v Chấn chỉnh công tác an ninh trật tự tại các bãi tắm biển  

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
_______________________ 

 

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã chú trọng đầu tư cơ sở vật 

chất cũng như đề ra nhiều biện pháp tích cực nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, 

thế mạnh du lịch biển của thành phố và đã đạt được một số kết quả đáng kể. Tuy nhiên, 

việc tổ chức quản lý các hoạt động dịch vụ nhất là công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ 

sinh môi trường vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại cần khắc phục như: tình trạng đá bóng 

tại bãi biển, bán hàng rong, bán ốc hút, gây mất trật tự, xả rác bừa bãi… 

Nhằm khắc phục tình trạng trên, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách 

khi tham quan, tắm biển tại các bãi tắm biển trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân 

thành phố chỉ thị: 

1. Ủy ban nhân dân các quận: 

a) Chỉ đạo Công an cùng cấp và Ủy ban nhân dân các phường triển khai có hiệu 

quả các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, tạo lập môi trường du lịch văn minh, 

lịch sự trên địa bàn; đặc biệt tập trung giải quyết triệt để các hiện tượng đá bóng, bán 

hàng rong, bán ốc hút, ăn uống xả rác tại các bãi biển; thường xuyên theo dõi, kiểm tra 

và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội tại 

các bãi biển theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường có bãi biển thực hiện giải tỏa các địa 

điểm để xe trên vỉa hè trái qui định; các xe đẩy bán hàng rong và các quán bán hàng 

rong, các chợ tự phát trên các tuyến đường ven biển thuộc địa bàn quản lý. 

c) Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, các lực lượng liên quan; chỉ đạo Ủy 

ban nhân dân phường có bãi biển phối hợp thường xuyên với Ban Quản lý bán đảo Sơn 

Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng để xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

a) Chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đảm 

bảo tốt công tác cứu hộ; tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân và du 

khách thực hiện tốt các qui định của Ủy ban nhân dân thành phố về giữ gìn trật tự, vệ 
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sinh môi trường bãi biển. 

b) Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận và các phường ven biển cùng 

các ban ngành chức năng có liên quan tổ chức quản lý các hoạt động tại các bãi biển 

Đà Nẵng theo đúng Quyết định 18/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về Quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch 

vụ; bảo vệ cảnh quan môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại các bãi biển trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

c) Lập sơ đồ qui hoạch, lập lại trật tự văn minh trên bãi biển, trước hết là khu vực 

tuyến đường Sơn Trà - Điện Ngọc trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để thực 

hiện. 

3. Công an thành phố chủ động phối hợp với các ngành liên quan và các địa 

phương đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho 

du khách; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật tại 

các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

4. Lực lượng Thanh niên xung kích có trách nhiệm phối hợp với Công an các 

quận, phường, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng và chính 

quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và thông báo cho 

cơ quan chức năng xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn 

xã hội, mỹ quan đô thị tại các bãi biển du lịch. 

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

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

nhân dân các quận, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện và định kỳ 

vào ngày 25 hằng tháng báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) để theo dõi, chỉ đạo./. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                               
 

 
 

                 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:11/CT-UBND       Đà Nẵng, ngày 03 tháng 9 năm 2009 

 

CHỈ THỊ 

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  

thành phố Đà Nẵng 5 năm 2011 - 2015 
________________________ 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ thành phố lần thứ XIX về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006 - 

2010, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2001 - 

2010, các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân thành phố đã nỗ lực vượt qua các 

thách thức, tranh thủ các thời cơ và đã đạt được những thành tựu quan trong trọng trong 

việc phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.  

Song, do hậu quả của thiên tai, bão lụt các năm 2006, 2007, diễn biến phức tạp và 

khó lường của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến 

tình hình kinh tế xã hội trong nước từ năm 2008 - 2010 đã tác động trực tiếp đến quá trình 

xây dựng và phát triển thành phố trong bối cảnh hội nhập. Để khắc phục các khó khăn, 

thách thức nêu trên, ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XX, 

xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, 

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai 

xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 với những nội dung chủ 

yếu như sau: 

A. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI 5 NĂM 2011 - 2015 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 phải được xây dựng trên cơ 

sở tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 

2010, các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng bộ thành phố, 

HĐND thành phố và trên cơ sở dự báo tình hình thế giới, trong nước giai đoạn 2011 - 

2015; xác định mục tiêu phát triển kế hoạch 5 năm phù hợp với mục tiêu Quy hoạch Tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. Nội dung chủ yếu của Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 thành phố Đà Nẵng gồm: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 

- 2010 

Căn cứ Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng 

toàn quốc và Đại hội XIX Đảng bộ thành phố về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 

2010, Báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2006 - 2010 và Khung theo dõi, đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 5 năm 2006 - 2010 đã được UBND 

thành phố phê duyệt; các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện ước thực hiện kế hoạch 
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năm 2009, dự kiến kế hoạch năm 2010, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội trên tất cả các mặt, chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu điều 

chỉnh tại báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 

2010. Các nội dung tập trung đánh giá như sau: 

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kế hoạch 5 năm giai đoạn 

2006 - 2010, trong đó chú trọng đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW 

của Bộ Chính trị (khóa IX); Quyết định số 13/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

các giải pháp, chính sách nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn chặn suy 

giảm kinh tế, tăng trưởng bền vững đi đôi với việc thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, 

cải thiện đời sống nhân dân; các Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng gồm: 

Chương trình hành động số 12-Ctr/TU; số 13-Ctr/TU; số 25-Ctr/TU. 

2. Tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố; thành tựu về tăng 

trưởng kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển bền vững; chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế (cơ cấu ngành, nội bộ ngành, thành phần kinh tế), cơ cấu đầu tư phát 

triển và cơ cấu lao động gắn với sự tác động của hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt sau 

khi Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và việc 

đẩy mạnh thực hiện các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương khác... 

3. Phân tích sâu về chất lượng và đóng góp trong tăng trưởng của từng ngành, khả 

năng phát triển và cạnh tranh của các sản phẩm chủ yếu; năng lực sản xuất mới tăng thêm; 

việc hoàn thiện và phát triển môi trường đầu tư, cạnh tranh, kinh doanh và du lịch; quy 

mô và chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn; trình độ công nghệ, năng 

lực khai thác và sử dụng các cơ sở vật chất - kỹ thuật, ứng dụng các thành tựu khoa học 

và đổi mới công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội; việc khai thác và sử dụng các 

nguồn lực.  

4. Đánh giá các nội dung trong lĩnh vực xã hội và bảo vệ môi trường, chú trọng việc 

thực hiện chủ trương an dân, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, các lĩnh vực khoa 

học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, lao động - thương binh và xã hội, xóa đói, giảm 

nghèo, văn hóa, thể thao và du lịch, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bình đẳng giới, phát 

triển thanh niên… Tập trung đánh giá, phân tích việc thực hiện các mục tiêu thuộc 

Chương trình “thành phố 5 không”, Chương trình “thành phố 3 có”, Chương trình “Đào 

tạo 100 thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài”, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi 

trường”. 

5. Vấn đề huy động và sử dụng các nguồn vốn như: vốn ngân sách nhà nước, tín 

dụng đầu tư nhà nước và tín dụng ngân hàng thương mại, vốn dân cư, vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA), các khoản viện trợ phi Chính phủ (NGO), vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI), nguồn tài chính doanh nghiệp. Đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện 

các công trình, dự án trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có 

mục tiêu và các chương trình, dự án lớn khác. 

6. Cơ chế quản lý, công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch, công tác 

cải cách hành chính, cải cách tư pháp, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chất lượng đội ngũ 
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cán bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí… 

7. Vấn đề kết hợp phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh. Tình hình an ninh, trật 

tự, tai nạn giao thông, trật tự đô thị, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý… 

Yêu cầu xây dựng, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Công tác quốc 

phòng toàn dân, giáo dục quốc phòng; thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tham 

gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.  

Ngoài ra, việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 cần làm rõ 

việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII của Ban chấp hành Trung ương Đảng về 

nông nghiệp, nông dân và nông thôn; xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

IX của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các nghị quyết khác của Bộ Chính trị, Ban 

chấp hành Trung ương Đảng; kết quả thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, HĐND 

thành phố, các quyết định và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố 

trong việc thực hiện kế hoạch hằng năm để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2006 - 2010. 

Báo cáo đánh giá kế hoạch 2006 - 2010 phải làm rõ những thành tựu, kinh nghiệm, 

tồn tại, yếu kém so với mục tiêu đề ra; những nguyên nhân của thành công và tồn tại, hạn 

chế, gồm nguyên nhân khách quan và chủ quan; đóng góp, trách nhiệm của từng ngành, 

từng cấp và chú ý đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính 

và suy thoái kinh tế, nguy cơ lạm phát tăng trở lại có thể ảnh hưởng sâu đến sản xuất công 

nghiệp, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm 

phục vụ cho việc xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo. 

II. Nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 

Kinh tế thành phố ngày càng phát triển trong xu thế hội nhập sâu và rộng vào nền 

kinh tế khu vực và thế giới; cùng với những biến động tiêu cực và tích cực, sẽ có ảnh 

hưởng lớn và trực tiếp đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân thành phố. 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 được xây dựng trong bối cảnh 

kinh tế cả nước và thế giới đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả cuộc 

khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, giai đoạn 2011 - 2015 

thành phố có một số thuận lợi như: kinh tế thế giới và trong nước đang có xu thế hồi phục 

và phát triển sau cuộc khủng hoảng, tạo cơ hội đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, phát 

triển thương mại, xuất khẩu; phát huy những thành tựu đạt được sau hơn 10 năm tập trung 

đầu tư và phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao 

thông; hệ thống doanh nghiệp và hạ tầng dịch vụ đã phát triển đa dạng và phong phú; 

công tác cải cách thủ tục hành chính, bộ máy tổ chức, điều hành của các ngành, các cấp 

ngày càng được hoàn thiện và phát triển; nhân tố khách quan của vị thế chiến lược về địa 

chính trị, tính sẵn có của các nguồn lực kinh tế, xã hội và quy mô, chất lượng tăng trưởng, 

thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư, lao động theo định hướng đã đề ra là động 

lực, tiềm lực kinh tế thành phố; vấn đề ổn định quốc phòng, an ninh, đảm bảo môi trường 

tự nhiên và xã hội tiếp tục là nền tảng phát triển trong xu thế hội nhập. 
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1. Mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015: 

Tiếp tục xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, 

là trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung với vai trò là trung tâm dịch vụ; là thành phố 

cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về vận tải và trung chuyển hàng hoá trong nước và 

quốc tế; trung tâm bưu chính viễn thông và tài chính - ngân hàng; một trong những trung tâm 

y tế,  văn hoá - thể thao, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ cao của miền Trung; là địa 

bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung và cả 

nước. 

2. Định hướng phát triển và các nhiệm vụ chủ yếu: 

2.1. Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm xã hội (GDP, giá so sánh) 5 năm 2011 - 

2015 đạt 10-11%/ năm. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt khoảng 2.800 - 3.000 

USD. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư, lao động theo hướng công nghiệp hóa - hiện 

đại hóa, trong đó hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế là “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông 

nghiệp”. 

2.2. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng thuận lợi, tạo lập môi 

trường đầu tư, kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, ổn định. Khuyến khích các 

doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh  hợp pháp, chuyên nghiệp, 

mở rộng thị trường và hiệu quả. 

2.3. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Nghị 

quyết số 33/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Xây dựng và phát triển thành phố 

Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”. Chủ động thực hiện 

chỉ đạo của Trung ương về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa, phát triển bền vững trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện chiến lược 

biển Việt Nam... 

2.4. Tranh thủ khai thác và phát huy lợi thế so sánh, các thế mạnh từ các nguồn lực 

phát triển và các ngành, lĩnh vực, đặc biệt chú trọng phát triển các sản phẩm có giá trị gia 

tăng cao. Xây dựng, cải tiến quy mô và chất lượng các sản phẩm công nghiệp chủ lực, 

phát triển công nghiệp trên cơ sở đổi mới công nghệ, đầu tư nguồn nhân lực, nâng cao 

sức cạnh tranh sản phẩm và ngành công nghiệp chủ lực, mũi nhọn. Khai thác, bảo tồn và 

phát triển hiệu quả kinh tế biển. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, 

đóng góp nguồn thu ngân sách lớn, các dịch vụ thành phố có lợi thế như: vận tải, tài chính 

- ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính - viễn thông, tư vấn, công nghệ thông tin và chuyển 

giao công nghệ… đặc biệt, đầu tư phát triển lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

2.5. Khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 

nghiệp dân doanh, có vốn đầu tư nước ngoài, phát triển hiệu quả các doanh nghiệp sau 

cổ phần hóa và được sắp xếp lại. Thực hiện tốt các chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ 

phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển sản 

xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống người lao động. 

2.6. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản 

lý; tiếp tục rà soát, đánh giá tính hiệu quả của các dự án đầu tư trong và ngoài nước; trong 
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và ngoài các khu công nghiệp, sử dụng vốn đầu tư và phân kỳ dự án đầu tư để điều chỉnh 

hoặc tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đảm bảo 

nhu cầu phát triển kinh tế thành phố và khu vực và là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội 

của vùng kinh tế trọng điểm. Khuyến khích đầu tư phát triển các khu vực có trình độ phát 

triển chênh lệch so với vị trí trung tâm. 

2.7. Phát triển thị trường tài chính, bất động sản, lao động... đảm bảo lành mạnh hệ 

thống tài chính - tiền tệ, thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ ổn định ngân sách; 

khai thác tối đa các nguồn thu nhằm đảm bảo cân đối nguồn tài chính.   

2.8. Tăng cường tính chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng cao 

hiệu quả kinh tế đối ngoại. Khuyến khích, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh 

xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển thành phố. 

2.9. Tiếp tục phát huy các thành tựu của Chương trình “thành phố 5 không”, Chương 

trình “thành phố 3 có”, chính sách thu hút nhân tài. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa các 

lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thể dục thể thao... thực 

hiện tốt chủ trương an dân, phát triển bền vững.  

2.10. Phát triển và tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, từng bước hình thành 

và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; khu công nghệ cao, công nghệ thông tin. 

Tăng cường nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ, áp 

dụng các công trình khoa học phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Tăng cường đổi 

mới và hiện đại đối với các trang thiết bị khoa học và công nghệ, phát triển mạnh các 

ngành sử dụng công nghệ cao. 

2.11. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, chú trọng đào tạo nhân lực trình độ cao, 

công nhân kỹ thuật lành nghề; mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dạy nghề. Phát 

triển mạng lưới trường lớp theo cơ cấu hợp lý giữa các ngành và cấp học đáp ứng nhu 

cầu học tập của nhân dân.  

2.12. Đẩy mạnh thực hiện Đề án “có việc làm”, khuyến khích nhân dân làm giàu 

chính đáng, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, phát triển hệ thống an sinh xã hội; nâng cao 

chất lượng cuộc sống và sức khỏe nhân dân, đảm bảo công bằng xã hội; tập trung hỗ trợ 

phát triển các địa bàn có điều kiện khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số; ngăn chặn, đẩy 

lùi các tệ nạn xã hội. 

2.13. Thực hiện hiệu quả Đề án “Có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Thực hiện 

lồng ghép cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống văn hoá ở khu dân cư, 

văn hóa cơ sở. Giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá truyền thống; gắn việc bảo 

tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá với việc xây dựng các tuyến, điểm du lịch. Xây 

dựng các thiết chế văn hoá - thông tin đồng bộ từ thành phố đến quận, huyện và phường, 

xã. 

2.14. Khuyến khích phát triển phong trào luyện tập thể dục trong mọi tầng lớp dân 

cư, phát triển phong trào thể thao quần chúng nhằm tăng cường sức khỏe thể chất và tinh 

thần cho nhân dân. Phát triển thể thao thành tích cao nhằm nâng cao vị trí thể thao thành 

phố so với các địa phương khác trong cả nước. 
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2.15. Thực hiện và lồng ghép các chương trình bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ 

nữ và bảo vệ quyền lợi của trẻ em; đảm bảo phát triển thanh niên trong thời kỳ mới; tôn 

trọng và thực thi quyền tự to tín ngưỡng. 

2.16. Có kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố 

môi trường”, từng bước xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp và hiện đại; tăng cường công 

tác bảo vệ tài nguyên, môi trường. Sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; khắc 

phục và ngăn chặn tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường tại các khu công nghiệp, 

khu dân cư, vùng ven biển; có phương án phòng chống, bảo vệ trước sự biến đổi khí hậu, 

hiệu ứng nước biển dâng... để phát triển bền vững. 

2.17. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực Nhà nước, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách 

hành chính trên tất cả các lĩnh vực; kiên quyết phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng 

phí. Phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với người dân và 

các thành phần doanh nghiệp, tạo sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố. 

2.18. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; 

xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh. 

B. YÊU CẦU TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI 5 NĂM 2011 - 2015 

I. Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2006 - 2010 

Việc tổ chức đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 phải 

huy động, phát huy sự phối hợp của bộ máy tổ chức các các sở, ban, ngành, UBND các 

quận, huyện để đảm bảo nâng cao chất lượng báo cáo đánh giá tổng kết. 

Về phương pháp đánh giá thực hiện Kế hoạch 5 năm 2006 - 2010: để đảm bảo chất 

lượng công tác tổng kết đánh giá, cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển 

và các quy định về nội dung, phương pháp đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội ban hành tại Quyết định số 555/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 5 năm 2007 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Trong quá trình đánh giá cần tập trung phân tích tác động, ảnh hưởng tiêu cực của 

các vấn đề dịch bệnh, tác động môi trường, nhất là tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng 

tài chính, suy thoái kinh tế và nguy cơ lạm phát trở lại; đánh giá tác động của các gói kích 

cầu của Chính phủ và hỗ trợ của Trung ương. 

II. Về xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2011 - 2015 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 phải bám sát các Nghị quyết 

của Đảng, Chính phủ, Đảng bộ, HĐND thành phố; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 

Chủ tịch UBND thành phố và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan về phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điều kiện thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2011 - 2015 của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện phải phù hợp với 
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quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 

về phát triển kinh tế - xã hội. 

Kế hoạch xây dựng phải gắn kết với khả năng cân đối nguồn lực, nhằm đảm bảo 

tính khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, đồng thời, phải phù hợp với khả 

năng thực hiện của các ngành, các cấp và sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới. 

Trong quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, 

các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện cần tổ chức hội thảo khoa học; lấy ý kiến 

rộng rãi các cộng đồng dân cư, các nhà đầu tư và doanh nghiệp, các nhà tài trợ và các 

chuyên gia trong, ngoài nước.  

C. PHÂN CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 - 2015 

I. Phân công trách nhiệm xây dựng Kế hoạch phát triển - xã hội 5 năm giai 

đoạn 2011 - 2015 

Căn cứ Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 

2020, Đề cương Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, hướng dẫn của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành và các công việc có liên quan, các sở, ban, 

ngành, UBND quận, huyện có trách nhiệm như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND 

các quận, huyện: 

1.1. Tính toán, xác định các phương án, các cân đối lớn, tổng thể về nguồn lực đầu 

tư và phát triển, là khung hướng dẫn cho các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện 

xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 

1.2. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và hướng dẫn phương pháp thu thập các chỉ tiêu, 

bảo đảm tính đồng bộ trên phạm vi thành phố, phục vụ tốt công tác theo dõi và đánh giá 

kế hoạch. 

1.3. Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2011 - 2015 của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện. 

1.4. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch đào 

tạo nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện. 

1.5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tổ chức làm 

việc với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2011 - 2015. Tổng hợp tình hình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện báo cáo Chủ tịch UBND thành phố 

theo đúng quy định. 

1.6. Tổng hợp và xây dựng báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 

- 2015 trình Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo đúng 

tiến độ. 

1.7. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, các 
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chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình hỗ trợ có mục tiêu trong giai đoạn 2006 

- 2010. Dự kiến các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, 

chương trình, dự án lớn thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015 trình Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

1.8. Tổ chức Hội thảo cộng đồng nhằm tranh thủ ý kiến đóng góp của các nhà quản 

lý, lão thành cách mạng, khoa học, doanh nghiệp, dân cư… theo chỉ đạo của UBND thành 

phố. 

2. Sở Tài chính: 

2.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các các sở, ban, ngành 

và UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước giai đoạn 

2011 - 2015, gồm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2006 - 2010, dự báo khả năng cân đối tài chính thành phố và ngân sách nhà 

nước, xây dựng kế hoạch động viên nguồn lực vào ngân sách nhà nước; kế hoạch dư nợ 

giai đoạn 2011 - 2015. Tham mưu cho UBND thành phố cân đối, bố trí dự toán ngân sách 

hằng năm cho các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện để xây dựng kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 

2.2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các cân đối lớn về tài chính, 

ngân sách nhà nước. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

3.1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện nghiên cứu, 

xây dựng hệ thống chỉ tiêu trong lĩnh vực xã hội do đơn vị phụ trách, phục vụ cho việc 

lập, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 

2015. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện 

cách thức, phương pháp thu thập, đánh giá các chỉ tiêu này. 

3.2. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, UBND các 

quận, huyện nghiên cứu xây dựng chuẩn nghèo mới phù hợp với tình hình phát triển kinh 

tế - xã hội của thành phố. 

4. Sở Tài nguyên - Môi trường:  

4.1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện nghiên cứu, 

xây dựng hệ thống chỉ tiêu trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường phục vụ cho 

việc lập, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 

- 2015. 

4.2. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể cho các sở, ban, 

ngành, UBND các quận, huyện cách thức, phương pháp thu thập, đánh giá các chỉ tiêu về 

đất đai, tài nguyên, môi trường nói trên. 

5. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện: 

5.1. Hướng dẫn các ngành, các cấp xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2011 - 2015 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, bao gồm đánh giá tình hình thực hiện 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 và Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. 
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5.2. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 thuộc ngành, 

lĩnh vực và địa phương phù hợp với định hướng phát triển của thành phố và của ngành 

mình, cấp mình theo các nội dung và yêu cầu nói trên trình cấp có thẩm quyền, đồng thời, 

báo cáo các cơ quan cấp trên, các cơ quan thành phố theo tiến độ quy định. 

5.3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, UBND các quận, 

huyện có liên quan xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực phụ 

trách và của cơ quan, đơn vị mình. 

5.4. Các Sở, ban, ngành, cơ quan quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, 

Chương trình 135, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo, dự án 5 triệu ha rừng và các chương 

trình, dự án lớn khác... chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các 

đơn vị có liên quan đánh giá tình hình triển khai các chương trình thuộc lĩnh vực mình 

phụ trách; đồng thời, nghiên cứu đề xuất UBND thành phố việc triển khai các chương 

trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án lớn... cho kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. 

5.5. Xây dựng danh mục các công trình, dự án lớn triển khai trong giai đoạn 2011 - 

2015, phân chia cụ thể theo nguồn vốn: ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, tín 

dụng nhà nước, ODA, FDI... 

5.6. Đồng thời với quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2011 - 2015, nghiên cứu xây dựng khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình 

thực hiện kế hoạch này. 

5.7. Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan liên quan, bao gồm các cơ quan nghiên 

cứu, các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng dân cư, nhất là các nhà 

đầu tư và doanh nghiệp và các nhà tài trợ, các chuyên gia trong và ngoài nước... về dự 

thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, khung theo dõi và đánh giá 

dựa trên kết quả, danh mục các công trình, dự án đầu tư giai đoạn 2011 - 2015... nhằm 

tạo sự đồng thuận cao, là cơ sở để trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

5.8. Bố trí đủ kinh phí để thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2011 - 2015 bảo đảm yêu cầu đề ra. 

II. Tiến độ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng “Đề cương Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2011 - 2015 thành phố Đà Nẵng” báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để trình xin 

ý kiến Thường vụ thành ủy trong tháng 9 năm 2009. 

2. Căn cứ Đề cương Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 được 

UBND thành phố thông qua, Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, 

ngành, UBND các quận, huyện nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm của ngành, địa phương mình; gửi dự thảo báo cáo kế hoạch 5 năm đến Sở Kế hoạch 

và Đầu tư trước ngày 20 tháng 12 năm 2009 để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND thành 

phố trong tháng 03 năm 2010 và trình xin ý kiến của Thường vụ Thành Ủy vào tháng 4 

năm 2010. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để trình Ban Chấp 
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hành Đảng bộ thành phố lần thứ XX và trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. 

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

quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên đây và báo 

cáo kết quả về UBND thành phố./. 

 

 
 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

 

Trần Văn Minh 
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