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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  05/2006/NQ-HĐND           Ngũ Hành Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2006 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ năm 2007 
__________________________ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN KHÓA III, 

NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 9 
 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND được 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua 

ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

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

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

luận của các vị đại biểu HĐND quận, 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Tán thành các báo cáo, tờ trình của UBND quận và các ngành hữu quan 

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

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2006 

Năm 2006, tình hình kinh tế-xã hội quận Ngũ Hành Sơn ổn định và cơ bản hoàn 

thành kế hoạch, một số chỉ tiêu đạt vượt mức như thu ngân sách; hoàn thành chương 

trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, dân số… Bên cạnh đó vào những 

tháng cuối năm do ảnh hưởng cơn bão số 6 đã gây thiệt hại về người và tài sản của 

nhân dân. Tuy nhiên, cán bộ và nhân dân toàn quận đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn 

thách thức, tích cực lao động sản xuất, thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển. Tổng giá 

trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 104,57% kế hoạch, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 

139,93% kế hoạch thành phố, tăng 31,69% so với năm 2005. Công tác quy hoạch, giải 

tỏa đền bù, bố trí tái định cư, quản lý xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách được chú 

trọng, văn hoá xã hội đạt nhiều kết quả; các đơn thư khiếu nại của công dân được giải 

quyết kịp thời; công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính từng bước triển khai có 

hiệu quả; an ninh quốc phòng được đảm bảo, tình hình ANCT-TTATXH ổn định và 

giữ vững. 

Tuy nhiên, do tác động của các yếu tố khách quan nên tổng giá trị sản xuất các 

ngành kinh tế giảm 11,74% so với năm 2005; tiến độ thi công một số công trình trọng 
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điểm còn chậm, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi vẫn là thí điểm, chưa 

chủ động nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, số vụ tai nạn giao thông 

tăng so với năm 2005, ô nhiễm môi trường… vẫn còn là những bức xúc của quận. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2007 

a) Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2007 

- Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế quận quản lý tăng từ 14 - 15,5%. 

Trong đó: 

+ Giá trị sản xuất Du lịch - Dịch vụ - Thương mại tăng 28 - 29%. 

+ Giá trị sản xuất ngành CN-TTCN tăng 14 - 14,5%. 

+ Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản tăng từ 2 - 2,5%. 

- Tổng thu ngân sách phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành phố giao. 

- Giảm 450 đến 500 hộ nghèo. 

- Giảm tỷ suất sinh 0,6%0 

- Hạ thấp tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 10%. 

- Gọi công dân nhập ngũ đạt 100%. 

- Giải quyết việc làm cho 1.500 - 1.600 lao động. 

- Phấn đấu trên 85% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

b) Nhiệm vụ và một số giải pháp thực hiện: 

* Phát triển kinh tế:  

Tổ chức thực hiện Kết luận số 02-KL/TU ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Ban 

Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng “về tình hình và phương hướng xây dựng, phát triển 

quận Ngũ Hành Sơn trong những năm đến”. Phát triển các loại hình sản xuất kinh 

doanh đi đôi với công tác bảo vệ môi trường, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành 

phần kinh tế mở rộng và phát triển. Đầu tư nâng cấp hệ thống dịch vụ thương mại trên 

địa bàn quận thêm nhiều ngành hàng, đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng phát triển các 

loại hình dịch vụ du lịch, triển khai hoạt động văn minh thương mại tại các chợ. Quảng 

bá thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đá mỹ nghệ truyền thống 

đến thị trường trong và ngoài nước. Kiên quyết lập lại trật tự tại khu vực danh thắng 

Ngũ Hành Sơn, chấm dứt tình trạng bu bám chèo kéo khách du lịch góp phần giữ gìn 

môi trường văn hoá văn minh du lịch. Đầu tư và tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố đầu 

tư nâng cấp mở rộng các hạng mục của Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn. Phát 

huy thế mạnh và hoạt động của Hiệp hội Làng nghề đá Non Nước. 

Tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, có kế hoạch phát triển kinh tế, tạo điều kiện 

giúp nhân dân vùng giải tỏa ổn định cuộc sống. Tăng diện tích các vùng rau chuyên 

canh cho hiệu quả kinh tế cao ở các xứ đồng phường Khuê Mỹ, Hòa Hải và Hòa Quý. 

Nhân rộng các mô hình thí điểm có hiệu quả như chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng 

bắp, trồng hoa cúc 9999, nuôi ếch kết hợp cá… Tiếp tục tu bổ hệ thống kênh mương, 
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mạng lưới thủy lợi tưới tiêu, sử dụng có hiệu quả và chủ động nguồn nước tưới trong 

mùa hè.  

Duy trì tốt công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng, 

không để xảy ra ổ dịch trên gia súc, gia cầm. Khuyến khích chăn nuôi gia cầm trong 

hộ gia đình ở Hòa Hải và Hòa Quý để tăng tỷ trọng giá trị chăn nuôi. Giữ vững và phát 

huy lợi thế về diện tích nuôi trồng thủy hải sản nhất là tôm thương phẩm, tôm sú giống 

và nuôi cá nước ngọt, mở rộng diện tích nuôi cá nước ngọt ở Hòa Quý (khu vực ven 

sông Vĩnh Điện) kết hợp phát triển du lịch đồng quê như nghỉ dưỡng nhà vườn, câu 

cá... 

* Xây dựng cơ bản - môi trường đô thị: 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản trên địa bàn đảm bảo yêu cầu 

và chất lượng. Tập trung cho công trình nhà làm việc phường Khuê Mỹ. Phối hợp với 

các Ban quản lý dự án thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư 

cho các hộ dân vùng giải tỏa.  

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đô thị, tài nguyên môi 

trường, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép nhất là khu vực quy hoạch 

đã công bố. Tổ chức các hoạt động gìn giữ và bảo vệ môi trường xung quanh khu vực 

danh thắng, cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ và dọc tuyến ven biển đảm bảo môi trường 

xanh, sạch, đẹp góp phần phục vụ phát triển kinh tế du lịch của quận. 

* Quản lý, cân đối hiệu quả thu - chi ngân sách: 

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn 

thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2007; xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng 

thuế, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với các phòng, ban, ngành, hội, 

đoàn thể và các phường thuộc quận. 

Thực hiện cân đối thu chi ngân sách theo quy định, chủ động sử dụng có hiệu quả 

các nguồn tăng thu, trong đó ưu tiên tăng vốn đầu tư phát triển và tăng thêm nguồn dự 

phòng để chủ động xử lý khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Tập trung bố trí vốn đầu tư 

phát triển cho các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các công trình trọng 

điểm và các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa thể thao, khoa học công nghệ… 

đảm bảo cân đối và chi theo kế hoạch mà Nghị quyết của HĐND quận đã thông qua. 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách, nhất là chi tiếp khách, 

mua sắm, sửa chữa. Mọi hoạt động thu chi tài chính từ quận đến phường đều phải minh 

bạch, công khai, đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý và sử 

dụng ngân sách. Xử lý nghiêm các hành vi tham ô, thiếu trách nhiệm gây lãng phí, thất 

thoát trong quản lý, sử dụng ngân sách.  

* Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, công nghệ 

thông tin, văn hóa - xã hội... 

Nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, duy trì kết quả phổ cập giáo dục và 

xóa mù chữ, hoàn thành Đề án phổ cập giáo dục bậc Trung học phường Hòa Quý trong 
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năm 2007 để tiến tới hoàn thành Đề án này trên toàn quận. Phấn đấu xây dựng trường 

THCS Hòa Quý đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2005-2010. Thực hiện có hiệu quả cuộc 

vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. 

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các phòng, ban, ngành, đơn 

vị và các phường góp phần đổi mới và năng cao năng lực quản lý, điều hành của các 

cấp, chủ động hội nhập trong thời đại công nghệ thông tin. 

Tiếp tục đầu tư cho hệ thống y tế từ quận đến phường đáp ứng nhu cầu khám và 

chữa bệnh tại chỗ cho nhân dân. Nhanh chóng chọn địa điểm, phê duyệt tổng mặt bằng, 

quy mô đầu tư và triển khai thi công Trạm Y tế phường Hòa Hải và Khuê Mỹ. Thực 

hiện có kết quả công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, làm tốt 

công tác truyền thông dân số hạn chế tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, hạ thấp tỷ lệ trẻ em 

suy dinh duỡng xuống dưới 10%, quan tâm chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật 

và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, cải thiện nhà ở cho gia 

đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn quận. Chú trọng việc chăm sóc và phụng dưỡng 

các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và hộ nghèo. Khảo sát thực trạng 

đời sống việc làm của các hộ di dời, giải tỏa, tái định cư, phối hợp các ngành chức năng 

thành phố, để từng bước chuyển đổi ngành nghề, bố trí lao động hợp lý tạo điều kiện 

cho các hộ này sớm ổn định cuộc sống. 

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao có ý nghĩa trong 

nhân dân, nhất là trong dịp lễ, Tết góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân 

ở các vùng xa trung tâm thành phố như Hòa Hải, Hòa Quý. Thực hiện tốt Chỉ thị 16 

của UBND thành phố nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp 

sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn quận. 

* Tiếp tục thực hiện “Chương trình “5 không”, triển khai thực hiện có hiệu quả 

các Đề án “Chương trình “3 có” của thành phố. 

* Nội chính pháp chế  

Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thi hành án dân sự, xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Triển khai thực hiện tốt các Chương trình 

hành động thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống 

tham nhũng; có kế hoạch tập trung kiểm tra, thanh tra một số lĩnh vực trọng điểm về 

đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý tài sản công và thu chi ngân sách. 

* Xây dựng chính quyền 

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện chính quyền các cấp từ quận đến phường,  

nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giảm hội họp, 

đi sâu đi sát cơ sở, kịp thời giải quyết các bức xúc trong nhân dân. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Năm công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành 

chính”, có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nâng cao trình độ 

năng lực và phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của quận; 

phát hiện và xử lý nghiêm khắc CBCC có hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, gây phiền 
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hà cho công dân và tổ chức đến liên hệ công tác, đồng thời động viên khen thưởng kịp 

thời CBCC có thành tích trong công tác, nhân rộng gương sáng người tốt, việc tốt. 

* Quốc phòng - An ninh 

Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo ANCT-TTATXH, thực hiện 

công tác quản lý nhân, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, không để xảy 

ra điểm nóng, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt 100% kế 

hoạch. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Ủy ban nhân dân quận, các ngành, các địa phương nâng cao hiệu lực quản lý và 

điều hành, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2007 đã được HĐND 

thông qua, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ theo Nghị 

quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. 

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

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

HĐND tại Kỳ họp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2007. 

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

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

Đề nghị UBMTTQVN và các tổ chức thành viên động viên các tầng lớp nhân dân 

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

lợi các nhiệm vụ đã đề ra. 

Hội đồng nhân dân quận kêu gọi nhân dân, cán bộ và chiến sĩ trong toàn quận 

phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết chung sức chung lòng cùng phấn đấu đạt 

và vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần xây dựng quận Ngũ Hành Sơn văn minh, giàu đẹp, 

nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

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

kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2006./. 

 

 

                                           

 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

Hoàng Thư Sinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  06/2006/NQ-HĐND           Ngũ Hành Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2006 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

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

phương án phân bổ ngân sách quận Ngũ Hành Sơn năm 2007 
___________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN KHÓA III, 

NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 9 
 

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

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

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

tiết và hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước; 

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

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

ngân sách địa phương; 

Sau khi nghe Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 22/12/2006 của UBND quận Ngũ 

Hành Sơn về Tình hình dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007; Theo Thẩm 

tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Ngũ Hành Sơn và ý kiến thảo luận của các đại 

biểu HĐND quận, 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2007 

là 20.483 triệu đồng (Hai mươi tỷ bốn trăm tám mươi ba triệu đồng), (không tính phần 

thu bổ sung từ ngân sách thành phố) gồm: 

1. Thu từ các loại thuế      :  10.528 triệu đồng 

2. Lệ phí trước bạ nhà đất      :  3.750 triệu đồng 

3. Phí và lệ phí       :  4.200 triệu đồng 

4. Thu khác        :  720 triệu đồng 

5. Các khoản thu để lại chi qua ngân sách :  1.285 triệu đồng 

Trong dự toán thu ngân sách trên địa bàn quận được dự kiến phân bổ như sau: 

- Ngân sách quận trực tiếp thu    :  16.129 triệu đồng 

- Ngân sách phường trực tiếp thu  :      4.354 triệu đồng 

Điều 2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007 là 45.269 triệu đồng (Bốn 

mươi lăm tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu đồng), gồm: 

- Chi đầu tư phát triển     : 5.000 triệu đồng 
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- Chi bằng nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách : 1.285 triệu đồng 

- Chi thường xuyên      :       38.984 triệu đồng 

Trong đó: 

 + Chi sự nghiệp kinh tế     : 1.384 triệu đồng 

 + Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo   :       15.929 triệu đồng 

 + Chi sự nghiệp y tế     :         3.166 triệu đồng 

 + Chi sự nghiệp VHTT - TDTT    : 1.769 triệu đồng 

 + Chi sự nghiệp phát thanh    :   363 triệu đồng 

 + Chi đảm bảo xã hội     :   820 triệu đồng 

 + Chi sự nghiệp văn xã khác    :   107 triệu đồng 

 + Chi sự nghiệp Tài nguyên -  môi trường  :   226 triệu đồng 

 + Chi sự nghiệp khoa học công nghệ   :   125 triệu đồng 

 + Chi quản lý hành chính    :      11.556 triệu đồng 

 + Chi an ninh quốc phòng    :   887 triệu đồng 

 + Chi khác ngân sách     :        1.183 triệu đồng 

 + Chi dự phòng      :        1.251 triệu đồng 

 + Chi tiết kiệm 10% thường xuyên   :  218 triệu đồng 

Trong tổng dự toán chi ngân sách năm 2007, dự kiến phân bổ như sau: 

- Chi cho quận trực tiếp quản lý    : 38.650 triệu đồng 

- Chi cho phường trực tiếp quản lý   :   6.619 triệu đồng 

Điều 3. Thống nhất phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 theo tỷ 

lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu, chi giữa ngân sách quận với ngân sách các 

phường đã được UBND quận trình bày tại Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 22/12/2006 

về Tình hình dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007.  

Điều 4. Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn căn cứ Nghị quyết này tiến hành giao 

dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2007 cho từng ngành, 

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

Điều 5. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND quận và phường 

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

Nghị quyết này đã được HĐND quận Ngũ Hành Sơn khoá III, nhiệm kỳ 2004-2009 

thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 27 tháng 12 năm 2006./. 
 

                                            

 

 

CHỦ TỊCH 

 

Hoàng Thư Sinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  09/2006/NQ-HĐND           Ngũ Hành Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2006 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2007 

____________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

KHÓA III - 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 9 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; 

Sau khi nghe Tờ trình số 09/TTr-TTHĐND ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân về Chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 

và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. 

Thông qua Chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận do Thường 

trực Hội đồng nhân dân quận trình tại kỳ họp. 

Điều 2. 

Trên cơ sở Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận và căn cứ vào nhiệm 

vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban 

của Hội đồng nhân dân quận chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện 

chương trình giám sát. 

Thường trực Hội đồng nhân dân quận chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương 

trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của 

các Ban của Hội đồng nhân dân quận; hướng dẫn các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 

trong việc tham gia thực hiện hoạt động giám sát. 

Điều 3. 

Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Thường 

trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân 

dân quận tiến hành giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu 

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

đồng nhân dân quận. 
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Điều 4. 

Tại kỳ họp giữa năm, Thường trực HĐND quận báo cáo sơ kết tình hình thực hiện 

và tại kỳ họp cuối năm báo cáo đánh giá thực hiện Chương trình giám sát năm 2007 của 

Hội đồng nhân dân quận. 

 Nghị quyết này đã được HĐND quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2004-2009 

thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 27 tháng 12 năm 2006./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

Hoàng Thư Sinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  11/2006/NQ-HĐND           Ngũ Hành Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2006 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn chủ trương chọn địa điểm và đầu tư xây dựng 

khu sản xuất tập trung Làng đá mỹ nghệ Non Nước-Ngũ Hành Sơn 
____________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN KHÓA III, 

NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 9 
 

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

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của 

UBND quận Ngũ Hành Sơn “V/v xin chủ trương chọn địa điểm và đầu tư xây dựng 

khu sản xuất tập trung Làng đá mỹ nghệ Non Nước-Ngũ Hành Sơn”, ý kiến tham gia 

của các Ban của HĐND và đại biểu HĐND quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Đồng ý phê chuẩn chủ trương chọn địa điểm và đầu tư xây dựng khu sản 

xuất tập trung Làng đá mỹ nghệ Non Nước-Ngũ Hành Sơn như sau: 

1. Địa điểm: Tổ 19, Đông Trà, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. 

2. Quy mô đầu tư: 30 ha. 

3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn đầu tư của thành phố cho quận. 

4. Thời gian triển khai: 02 năm (2007-2008) 

Điều 2.  

Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn giao cho UBND quận Ngũ Hành Sơn xây 

dựng Đề án báo cáo xin phép chủ trương của UBND thành phố và tổ chức triển khai 

thực hiện. 

Giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND quận 

thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này. 

 Nghị quyết này đã được HĐND quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2004-

2009, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2006./. 
 

 

 

                                           

 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

Hoàng Thư Sinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  12/2006/NQ-HĐND           Ngũ Hành Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về phê chuẩn phân bổ nguồn dự phòng năm 2006 
____________________________ 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN  

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 9 
 

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

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 260/TTr-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của 

UBND quận Ngũ Hành Sơn về việc xin phân bổ nguồn kinh phí dự phòng năm 2006; 

Theo thẩm tra của Ban Kinh tế-xã hội HĐND quận và ý kiến thảo luận của các 

đại biểu HĐND quận,  

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê chuẩn phân bổ nguồn kinh phí dự phòng năm 2006 cụ thể như sau: 

Tổng nguồn kinh phí dự phòng năm 2006 là 559.000.000 đồng (năm trăm năm 

mươi chín triệu đồng), được phân bổ gồm: 

- Nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục bão lụt năm 2006 : 152.408.000 đồng 

- Nguồn chi khác năm 2006    : 406.592.000 đồng  

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn căn cứ Nghị quyết để tổ chức thực 

hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Thường trực HĐND, các ban 

HĐND, các vị đại biểu HĐND quận và phường thực hiện kiểm tra, đôn đốc và giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND quận Ngũ Hành Sơn khoá III, nhiệm kỳ 2004-

2009 thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 27 tháng 12 năm 2006./. 

 

 

 

 

 

                                           

 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

Hoàng Thư Sinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  16/2006/QĐ-UBND           Ngũ Hành Sơn, ngày 29 tháng 12 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về công tác Giáo dục  

và Đào tạo trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 
___________________________ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
 

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

2003; 

 Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2006; 

 Căn cứ Nghị định 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ Quy 

định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT/BDG&ĐT-BNV ngày 23 tháng 7 năm 

2004 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo -  Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về 

giáo dục và đào tạo ở địa phương; 

 Căn cứ Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2005 của UBND 

thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp 

Nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý; 

 Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2006 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc giao UBND quận, huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà 

nước về giáo dục đối với các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức chính quyền và Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý Nhà nước về Giáo 

dục và Đào tạo trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận, 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên quan, 

Chủ tịch UBND 04 phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết 

định thi hành./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Huỳnh Đức Thơ 



   

16 CÔNG BÁO/Số 04/Ngày 15-1-2007  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

QUY ĐỊNH 

Quản lý Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo  

trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND 

 ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND quận Ngũ Hành Sơn ) 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

Quy định này quy định trách nhiệm, quyền hạn cụ thể trong công tác quản lý Nhà 

nước về Giáo duc và Đào tạo trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn của UBND quận, phòng 

Tổ chức chính quyền quận, phòng Giáo dục và Đào tạo quận , các phường thuộc quận và 

cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên  của ngành Giáo dục và Đào tạo quận. 

Điều 2. Mục tiêu 

1. Bảo đảm thống  nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Giáo 

dục và Đào tạo trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. 

2. Quản lý Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo phải đảm bảo tổ chức bộ máy và các 

điều kiện cần thiết khác để thực hiện  các công việc được giao.  

3. Xác định cụ thể nhiệm vụ, mục tiêu Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận. 

CHƯƠNG II 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ 

Điều 3: Trách nhiệm quản lý Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo của UBND 

quận 

 Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Giáo dục và Đào 

tạo trên địa bàn quận; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về phát triển giáo dục 

Mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận: 

1. Quyết định thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, đổi tên các trường 

Mẫu giáo, Mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc UBND quận sau khi trình Hội đồng 

nhân dân quận và được UBND thành phố phê duyệt. 

2. Xây dựng các chương trình, mục tiêu, đề án phát triển sự nghiệp giáo dục của 

quận trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; tổ chức và chỉ đạo, kiểm tra việc thực 

hiện các chương trình, đề án giáo dục đã được phê duyệt; bảo đảm các điều kiện về ngân 

sách và biên chế giáo viên, cơ sở vật chất và kỹ thuật để thực hiện theo quy định của Pháp 

luật. 

3. Quản lý Nhà nước các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn quận. 

4. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về giáo dục. 
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5. Chỉ đạo việc xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn quận và thực hiện các 

quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi. 

6. Chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, thực hiện cơ chế tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và tổ chức đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục của 

quận theo quy định của Pháp luật. 

7. Thực hiện quy định của Chính phủ và hướng dẫn của UBND thành phố về mô 

hình tổ chức bộ  máy và khung biên chế của phòng Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm đủ biên 

chế hành chính cho phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.  

8. Giải quyết khiếu  nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong giáo dục theo quy định của 

pháp luật. 

9. Quyết định số lượng biên chế của phòng Giáo dục và Đào tạo trong tổng biên chế 

hành chính của quận. 

Điều 4: Trách nhiệm của phòng Tổ chức chính quyền quận 

Giúp UBND quận quản lý Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau: 

1. Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận xây dựng và trình cơ quan có thẩm 

quyền các phương án thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, đổi tên các đơn vị 

trường  học thuộc quận. 

2. Quản lý và phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận xây dựng kế hoạch biên 

chế hàng năm của các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, (sau đây gọi tắt là 

các trường). 

3. Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận hàng năm xây dựng kế hoạch tuyển 

dụng, tổ chức tuyển dụng giáo viên các trường theo đúng quy định của Nhà nước  được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận tham mưu cho UBND quận việc 

tổ chức thi nâng ngạch, xét chuyển ngạch đối với cán bộ, giáo viên các trường theo kế 

hoạch đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt. 

5. Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận tham mưu cho UBND quận công 

tác tiếp nhận và thuyên chuyển giáo viên, cán bộ quản lý ngoài quận về công tác tại phòng 

GD&ĐT quận và các trường theo quy định của Nhà nước và được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

6. Phối hợp với phòng GD&ĐT quận tham mưu cho UBND quận trong công tác 

điều động, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và kỷ luật cán bộ, công 

chức, giáo viên, nhân viên các trường. 

7. Phối hợp với phòng GD&ĐT quận về việc tham mưu cho UBND quận ban hành 

quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên 

trong biên chế; phê duyệt danh sách nâng bậc lương cho giáo viên và nhân viên hợp đồng 

của các trường. Đề  nghị cấp có thẩm quyền quyết định nâng bậc lương cho giáo viên 
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trung học cao cấp và xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, 

viên chức, giáo viên, nhân viên các trường . 

8. Tham mưu UBND quận trình cơ quan quản lý cấp trên để giải quyết chế độ nghỉ 

hưu và các chế độ khác liên quan đến cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên của ngành 

Giáo dục và Đào tạo quận. 

9. Quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo và cán bộ 

quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc quận. 

Điều 5: Trách nhiệm của phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

Giúp UBND quận quản lý Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: 

1. Xây dựng các phương án thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, đổi tên 

các đơn vị trường học thuộc quận. 

2. Chủ trì xây dựng và trình UBND quận các chương trình, đề án phát triển sự nghiệp 

giáo dục để trình Hội đồng nhân dân quân thông qua; Tổ chức và chỉ đạo kiểm tra việc 

thực hiện các chương trình, đề án giáo dục đã được phê duyệt. 

3. Giúp UBND quận quản lý công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tài chính, tài sản và 

các hoạt động khác của các trường theo quy định của pháp luật. 

4. Phối hợp với phòng Tổ chức chính quyền quận thực hiện công tác quản lý cán bộ, 

giáo viên, nhân viên các trường học thuộc quận. 

5. Quản lý, lưu trữ hồ sơ giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung 

học cơ sở thuộc quận. 

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của 

quận. 

7. Phối hợp với các phòng, ngành, trung tâm giáo dục thường xuyên quận và các 

phường tham mưu cho UBND quận chỉ đạo việc xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trên địa 

bàn quận và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi. 

8. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu 

quốc gia hàng năm về Giáo dục và Đào tạo quận gửi phòng Tài chính – Kế hoạch quận 

theo quy định của Nhà nước. Sau khi được giao dự toán ngân sách, phối hợp với phòng 

TC-KH quận trong việc phân bổ ngân sách giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực 

hiện. 

9. Giúp UBND quận thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên. 

 10. Theo sự ủy quyền của UBND quận thực hiện việc luân chuyển, điều động giáo 

viên, nhân viên các trường trong biên chế đang quản lý; ra quyết định nâng bậc lương cho 

giáo viên nhân viên các trường theo danh sách phê duyệt của UBND quận và  ra quyết 

định hợp đồng giáo viên, nhân viên trong kế hoạch chỉ tiêu biên chế giao hằng năm của 

cấp có thẩm quyền  theo danh sách phê duyệt của UBND quận.  
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11. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến 

trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm và sáng kiến của ngành. 

12. Hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình 

tiên tiến về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận. 

13. Xây dựng trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận các giải pháp thực 

hiện xã hội hóa giáo dục; chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện giáo dục. 

14. Quản lý, chỉ đạo việc xây dựng, bảo quản, sử dụng tài sản và cơ sở vật chất 

trường học, việc phát hành sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục, thiết bị thí nghiệm và các 

phương tiện giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý. 

15. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật trong lĩnh vực giáo dục 

và thực hiện ủy quyền của UBND quận trong việc xem xét, thi hành kỷ luật giáo viên, 

nhân viên các trường từ hình thức kỷ luật cảnh cáo trở xuống. 

16. Hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình 

tiên tiến. 

17. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do UBND 

quận ủy quyền, phân công. 

Điều 6. Trách nhiệm của phòng Tài chính – Kế hoạch quận. 

1. Xây dựng kế hoạch, phân bổ ngân sách hàng năm đối với ngành Giáo dục và Đào 

tạo, trình UBND quận phê duyệt. 

2. Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện quản lý ngân sách của ngành GD&ĐT. 

3. Thẩm định hồ sơ, quyết toán ngân sách của ngành GD&ĐT và chịu trách nhiệm 

trước UBND quận về việc thẩm định hồ sơ quyết toán ngân sách. 

4. Cùng với các phòng, ban chức năng thuộc quận thẩm định, đánh giá, nghiệm thu 

các công trình xây dựng, trang thiết bị, cơ sở vật chất theo đúng quy định. 

CHƯƠNG III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận, 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Thủ Trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và Chủ tịch UBND 4 phường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện 

Quy định này./. 

 

 

 
                                           

 

 
 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

    CHỦ TỊCH 

     Huỳnh Đức Thơ 
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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:  60/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2007 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Phương án di dời dân cư các vùng thiên tai sạt lở đến nơi an 

toàn giai đoạn 2007-2009 trên địa bàn thành phố 

___________________________________ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó 

khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu 

bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đọan 2006-2010 và định hướng đến năm 2015; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thủy sản - Nông lâm tại Tờ trình số 1317/TT-STSNL 

ngày 18 tháng 12 năm 2006 về việc phê duyệt Phương án di dời dân cư vùng thiên tai sạt 

lở đến nơi an toàn trên địa bàn thành phố, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Phương án di dời dân cư các vùng thiên tai sạt lở đến nơi an toàn 

giai đọan 2007-2009 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu: Thực hiện qui hoạch, bố trí sắp xếp lại dân cư ở vùng thiên tai và vùng 

đặc biệt khó khăn về đời sống; vùng xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu 

bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người 

dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; giải quyết việc làm, tăng thu 

nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng. 

2. Tên Phương án: Di dời dân cư vùng thiên tai sạt lở đến nơi an toàn giai đọan 2007 

- 2009 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Cơ quan chủ quản: Sở Thủy sản - Nông lâm. 

4. Chủ đầu tư: Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn. 

5. Qui mô đầu tư:  

5.1. Tổng số hộ dân cần di dời 410 hộ với 2.322 khẩu, ở các xã trên địa bàn huyện 

Hòa Vang và quận Cẩm Lệ, cụ thể: xã Hòa Bắc: 130 hộ, xã Hòa Phú: 60 hộ, xã Hòa Ninh: 
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80 hộ, xã Hòa Liên: 70 hộ và các vùng ven sông thuộc quận Cẩm Lệ: 70 hộ. Địa điểm tái 

định cư: Vùng kinh tế mới xã Hòa Bắc, Khu dân cư An Định, Khu dân cư Nam Yên, Khu 

dân cư Trung Nghĩa và các khu vực xen ghép (đính kèm Phụ lục số 1). 

5.2. Tổng kinh phí đầu tư: 36.110 triệu đồng (đính kèm Phụ lục số 2) 

5.3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn bổ sung có mục tiêu của Chính phủ: 34.270 triệu đồng 

và nguồn vốn đối ứng của thành phố: 1.840 triệu đồng.  

6. Thời gian thực hiện: 2007-2009. 

7. Phân kỳ đầu tư (đính kèm Phụ lục số 3) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Sở Thủy sản - Nông lâm căn cứ nội dung Phương án đã được phê duyệt làm việc 

với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện theo đúng các qui định của Nhà nước. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực 

hiện. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Thủy sản - Nông 

lâm, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Hòa Vang, UBND quận Cẩm Lệ, Chi 

cục trưởng Chi cục HTX và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

căn cứ quyết định thi hành./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Trần Phước Chính 
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PHỤ LỤC SỐ 1 

KẾ HOẠCH DI DỜI DÂN CÁC VÙNG THIÊN TAI, SẠT LỞ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01  năm 2007 của Chủ tịch UBND thành phố) 
 

Số 

TT 

Địa phương 

(phường, xã) 

Số hộ cần 

di dời 

Số khẩu 

cần di dời 
Lý do di dời Nơi tái định cư 

1 
Xã Hoà Bắc (huyện 

Hoà Vang) 
130 717 

  

 Thôn Lộc Mỹ 10 58 
Nguy cơ lũ quét cao và 

thường xuyên bị ngập lụt 
Vùng KTM Hoà Bắc 

 Thôn An Định 30 155 
Nguy cơ lũ quét cao và 

thường xuyên bị ngập lụt 
Khu dân cư An Định 

 Thôn Nam Yên 50 275 
Nguy cơ lũ quét cao và 

thường xuyên bị ngập lụt 
Khu dân cư Nam Yên 

 Tà Lang, Cầu sập  10 60 
Nguy cơ lũ quét cao và 

thường xuyên bị ngập lụt 
Vùng KTM Hoà Bắc 

 Thôn Nam Mỹ 20 114 
Nguy cơ lũ quét cao và 

thường xuyên bị ngập lụt 
Vùng KTM Hoà Bắc 

 Thôn Phò Nam 10 55 
Nguy cơ lũ quét cao và 

thường xuyên bị ngập lụt 
Vùng KTM Hoà Bắc 

2 Xã Hoà Phú 60 388   

 Thôn Đông Lâm 30 165 Lũ quét Xen ghép Khu dân cư Đông Lâm 

 Thôn Hội Vực 20 166 Lũ quét Xen ghép Khu dân cư Hội Vực 

 Thôn Hoà Phước 10 57 Lũ quét Xen ghép Khu dân cư Hoà Phước 

3 Xã Hoà Ninh 80 455   

 Thôn 5 30 180 Lũ quét Khu dân cư Trung Nghĩa 
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 Thôn Hoà Trung 50 275 Lũ quét lòng hồ Khu dân cư Trung Nghĩa 

4 Xã Hoà Liên 70 387   

 Thôn Trường Định 50 275 Vùng ngập lụt Xen ghép Khu dân cư Trường Định 

 Thôn Vân Dương 20 112 Dưới chân đập Xen ghép Khu dân cư Vân Dương 

5 

Các vùng thuộc 

huyện Hoà Vang, 

quận Cẩm Lệ 

    

 
Ven sông Yên-Tuý 

Loan 
70 325 Bị xói lở, ngập lụt 

Xen ghép Khu dân cư Tuý Loan, 

Hoà Phước, Hoà Tiến, Hoà Nhơn, 

Hoà Phong 

 Tổng cộng 410 2.322   
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PHỤ LỤC SỐ 2 

 TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01  năm 2007 của Chủ tịch UBND thành phố) 

Triệu đồng  

Số 

TT 
Hạng mục đầu tư 

Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Tổng hợp cả giai đọan 

Số 

hộ 
Kinh phí 

Số 

hộ 
Kinh phí 

Số 

hộ 
Kinh phí 

Số 

hộ 
Kinh phí 

 TW ĐP  TW ĐP  TW ĐP  
Tổng 

số 
TW ĐP 

 TỔNG SỐ  10.600   15.590   8.080   36.110 34.270 1.840 

I Hỗ trợ trực tiếp 150 1.800 150 170 2.040 1.100 90 1.080 590 410 5.330 4.920 410 

1 Hỗ trợ tiền di dời 

chỗ ở: 410 hộ x 2 

triệuđồng/hộ 

 300   340   180   820 820  

2 Hỗ trợ xây dựng 

nhà: 410 hộ x 10 

triệu đồng/hộ 

 1.500   1.700   900   4.100 4.100  

3 Hỗ trợ sản xuất 

giống cây con : 410 

hộ x 1 triệu đồng/hộ 

  150   170   90  410  410 

II Hỗ trợ cộng đồng  8.800   13.550   7.000   28.480 27.050 1.430 

1 San ủi khu dân cư  2.000   2.800      4.800 4.800  

2 Giao thông  6.800   7.000   3.000   16.800 16.800  

3 Điện     2.250   1.000   3.250 3.250  

4 Nước sinh hoạt tập 

trung 

    1.200   1.000   2.200 2.200  

5 Nhà trẻ mẫu giáo      930   500  1.430  1.430 

6 Trạm xá      300   1.000      
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PHỤ LỤC SỐ 3 

PHÂN KỲ DI DỜI DÂN VÙNG THIÊN TAI SẠT LỞ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01  năm 2007 của Chủ tịch UBND thành phố) 

Số 

TT 
Nơi đi 

Tổng số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 

Hộ di dời Số khẩu Số hộ Số 

khẩu 

Số hộ Số 

khẩu 

Số hộ Số 

khẩu 

1 Xã Hoà Bắc 130 717 50 275 50 269 30 118 

- Thôn Lộc Mỹ 10 58     10 58 

- Thôn An Định 30 155 20 102 10 53   

- Thôn Nam Yên 50 275 30 173 20 102   

- Tà Lang, Cầu Sập 10 60     10 60 

- Thôn Nam Mỹ 20 114   20 114   

- Thôn Phò Nam 10 55   10    

2 Xã Hoà Phú 60 388 10 80 30 196 20 112 

- Thôn Đông Lâm 30 165   20 110 10 55 

- Thôn Hội Vực 20 166 10 80 10 86   

- Thôn Hoà Phước 10 57     10 57 

3 Xã Hoà Ninh 80 455 50 275 30 180   

- Thôn 5 30 180 20 120 10 60   

- Thôn Hoà Trung 50 275 30 155 20 120   

4 Xã Hoà Liên 70 387 20 118 30 167 20 102 

- Thôn Trường Định 50 275 20 118 20 112 10 45 

- Thôn Vân Dương 20 112   10 55 10 57 

5 Các vùng thuộc huyện Hoà Vang, quận Cẩm Lệ:         

 
Ven sông Yên-Tuý Loan, Hoà Phước, Hoà Tiến, 

Hoà Nhơn, Hoà Phong 

70 325 20 105 20 115 30 155 

 Tổng cộng 410 2.322 150 853 170 917 90 487 
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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:  158/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Chương trình khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long 

móng ở gia súc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đọan 2007-2010 
______________________________ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh lở mồm long móng ở gia súc; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/2006/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch lở mồm long 

móng ở gia súc; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thủy sản - Nông lâm tại Tờ trình số 1356/TTr-

STSNL ngày 28 tháng 12 năm 2006 về việc phê duyệt Chương trình khống chế và 

thanh toán bệnh lở mồm long móng ở gia súc, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng 

(viết tắt là LMLM) ở gia súc giai đọan 2007-2010 với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu:  

a. Mục tiêu chung: Hạn chế đến mức thấp nhất và tiến đến thanh toán dịch LMLM 

ở gia súc theo mục tiêu của Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh 

LMLM ở gia súc giai đọan 2007-2010; đảm bảo môi trường không chứa mầm bệnh, 

không cho dịch bệnh phát sinh, góp phần đưa ngành chăn nuôi phát triển. 

b. Mục tiêu cụ thể: Tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM ở gia súc bao gồm trâu 

bò, dê, cừu và lợn giống (lợi đực, lợn nái, kể cả lợn hậu bị) ở vùng có nguy cơ cao về 

dịch bệnh đạt tỷ lệ trên 90%.  

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2007-2010. 

3. Dự toán kinh phí: 

Tổng kinh phí theo dự toán là 3.946.840.000 đồng (ba tỷ, chín trăm bốn mươi sáu 

triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng).  
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Trong đó: 

- Trung ương hỗ trợ (tiền vắc xin) : 3.292.800.000 đồng 

- Thành phố     : 654.040.000 đồng  

(Kinh phí thành phố đảm bảo để chi: tiền công tiêm phòng, hỗ trợ lực lượng chỉ 

đạo triển khai; kinh phí khử trùng, tiêu độc; kinh phí tuyên tuyền, hội thảo. Khoản kinh 

phí này chỉ được thanh toán khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Sở Thủy sản - Nông lâm căn cứ nội dung Phương án đã phê duyệt làm việc với 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký vắc xin; phối hợp với các sở, ngành 

liên quan tổ chức thực hiện đạt hiểu quả, đúng tiến độ. 

- Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình UBND thành 

phố phê duyệt dự toán kinh phí phần do ngân sách thành phố đảm bảo để Sở Thủy sản 

- Nông lâm thực hiện. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Thủy sản - Nông 

lâm, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Hòa Vang, UBND quận Cẩm Lệ, 

UBND quận Liên Chiểu, UBND quận Ngũ Hành Sơn; Chi cục trưởng Chi cục Thú y 

và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 

                                           

 

 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

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

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

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

In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 

mailto:congbao@danang.vnn.vn

