
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

CÔNG BÁO 
Thành phố Đà Nẵng 

 

Số 07 Ngày 20 tháng 1 năm 2007 

 

 

 

MỤC LỤC 
 
 

 

  Trang 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

09/01/2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND việc ban hành Kế hoạch 

thực hiện Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Đà Nẵng đến năm 

2010" 

2 

11/01/2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý và 

chấn chỉnh môi trường du lịch tại các điểm tham quan du lịch 

trên địa bàn thành phố 

11 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ 

21/12/2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND chương trình hoạt động của 

Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê năm 2007 

13 

21/12/2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2007 16 

21/12/2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách trên 

địa bàn; chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán cho từng cơ 

quan, đơn vị năm 2007; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn 

thu cho ngân sách phường trong thời kỳ ổn định ngân sách năm 

2007-2010 

25 



   

2 CÔNG BÁO/Số 07/Ngày 20-1-2007  

 

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

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

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

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng, nâng cao 

chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục  

thành phố Đà Nẵng đến năm 2010”  
______________________________ 

 

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 Chỉ thị số 40/CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010; 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng, 

nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Đà Nẵng 

đến năm 2010”. 

Điều 2.  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện Quyết định này. 

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

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

tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ 

tịch UBND các quận, huyện căn cứ Quyết định thi hành./. 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

XÂY DỰNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ  

NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2010 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND 

ngày 09 tháng 01 năm 2007  của UBND thành phố Đà Nẵng) 
__________________________________________ 

 

 

Trong những năm qua, đặc biệt từ khi triển khai Đề án “Tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 2 (khoá VIII) và phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo thành 

phố Đà Nẵng từ nay đến năm 2005 và năm 2010” và “Chương trình phát triển giáo dục 

và đào tạo, khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có 

trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” của thành 

phố, công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh 

tế - xã hội của thành phố. 

Thực hiện Chỉ thị số 40/CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục, Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo 

và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Đà Nẵng đến năm 2010”.  

I. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO 

DỤC CỦA THÀNH PHỐ 

1. Đối với giáo dục mầm non  

Trong tổng số 1505 nhà giáo, hiện có 1482 đạt chuẩn đào tạo trở lên, tỷ lệ 98,5%; 

trong đó, có 805 nhà giáo đạt trình độ trên chuẩn, tỉ lệ 53,5%, gồm 780 nhà giáo tốt 

nghiệp cao đẳng sư phạm và 25 nhà giáo tốt nghiệp đại học; có 10 nhà giáo có trình độ 

trung cấp lý luận chính trị.  

2. Đối với giáo dục phổ thông 

- Hiện có 7135 nhà giáo giảng dạy ở các trường phổ thông, trong đó có 2750 nhà 

giáo tiểu học, 2850 nhà giáo trung học cơ sở và 1535 nhà giáo trung học phổ thông. 

Với số lượng này, Đà Nẵng đã đảm bảo tỉ lệ định mức nhà giáo trên lớp theo quy định, 

đảm bảo các loại hình giáo viên giảng dạy tất cả các bộ môn theo chương trình của 

từng cấp học, bậc học. 
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- Hầu hết nhà giáo tiểu học, trung học cơ sở, đặc biệt trung học phổ thông đạt trình 

độ đào tạo chuẩn về chuyên môn theo quy định, trong đó có một tỉ lệ khá lớn đạt trình 

độ đào tạo trên chuẩn. Hiện có 2742/2750 nhà giáo tiểu học đạt trình độ đào tạo chuẩn 

trở lên, tỷ lệ 99,7%; trong đó, có 1719 nhà giáo đạt trình độ đào tạo trên chuẩn, tỷ lệ 

62,5%, (02 nhà giáo đạt trình độ thạc sỹ); có 2825/2850 nhà giáo trung học cơ sở đạt 

trình độ đào tạo chuẩn trở lên, tỷ lệ 99,1%; trong đó, có 1611 nhà giáo đạt trình độ đào 

tạo trên chuẩn, tỷ lệ 56,5%; 1535/1535 nhà giáo trung học phổ thông đạt trình độ đào 

tạo chuẩn trở lên, tỷ lệ 100%; trong đó, 68 nhà giáo có trình độ thạc sỹ, 01 tiến sỹ; 140 

nhà giáo đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên và có 98 nhà giáo đang theo học 

cao học các chuyên ngành.  

3. Đối với trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề 

Hiện có 956 nhà giáo, trong đó có 536 nhà giáo cơ hữu giảng dạy ở các trường 

trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và 821 nhà giáo dạy nghề ở các trường, cơ sở dạy 

nghề; trong đó: có 715 tốt nghiệp đại học, tỷ lệ 74,8%; 123 thạc sỹ, 16 tiến sỹ, có 

176/956 nhà giáo là đảng viên, tỷ lệ 18,4%. Có 678/821 (82,6%) nhà giáo dạy nghề đạt 

chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và 137 nhà giáo dạy nghề là đảng 

viên, tỷ lệ 16,7%. 

4. Đối với cán bộ quản lý giáo dục 

- Mầm non: Hiện có 302/305 cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) đạt trình độ 

đào tạo chuẩn trở lên, tỉ lệ 99,1%; trong đó, có 99 CBQLGD đạt trình độ đào tạo trên 

chuẩn, tỉ lệ 32,5%.  

- Tiểu học: Có 230/230 CBQLGD có trình độ đào tạo chuẩn trở lên, tỉ lệ 100%; 

trong đó có 135 CBQDGD đạt trình độ đào tạo trên chuẩn, tỉ lệ 58,7%.  

- Trung học cơ sở: Có 132/132 CBQLGD đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên, tỉ lệ 

100%; trong đó có 97 CBQLGD đạt trình độ đào tạo trên chuẩn, tỉ lệ 73,54%. 

- Trung học phổ thông: Có 77/77 CBQLGD đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên, tỉ 

lệ 100%; trong đó có 12 CBQLGD các trường học có trình độ thạc sỹ. 

- Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề: Có 577 CBQLGD, trong đó 367 

CBQLGD có trình độ đại học, 178 thạc sỹ, 3 tiến sỹ; 279 CBQLGD là đảng viên. 

- Trong tổng số 64 CBQLGD cơ quan Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo có 14 

CBQLGD có trình độ thạc sỹ, số còn lại có trình độ đại học.  

Ngành giáo dục và đào tạo hiện có 426 CBQLGD của ngành học, cấp học đạt 

trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên, 400 CBQLGD đã được bồi dưỡng quản 

lý giáo dục, 304 CBQLGD được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và hiện có 60 

CBQLGD đang theo học sau đại học các chuyên ngành. 

II. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2010 

Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đủ về số lượng và chất 

lượng theo hướng chuẩn hoá, hợp lý về cơ cấu, vững vàng về tư tưởng chính trị, mẫu 
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mực về phẩm chất, đạo đức, lối sống; có đủ trình độ và năng lực công tác, đáp ứng 

được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá thành phố.   

1. Đối với giáo dục mầm non  

- Từ nay đến năm 2010, hàng năm phải bổ sung từ 200 - 300 nhà giáo mầm non 

cho cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập.  

- Phấn đấu đến cuối năm học 2006 - 2007, 100% nhà giáo mầm non đạt trình độ 

đào tạo chuẩn và đến năm 2010, có 70% nhà giáo (≈1300 người) đạt trình độ đào tạo 

trên chuẩn; trong đó, có 30% nhà giáo (≈ 500 người) đạt trình độ đại học và có 50 nhà 

giáo là đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.  

2. Đối với giáo dục phổ thông 

- Từ nay đến 2010, hàng năm phải bổ sung từ 400 - 500 nhà giáo cho các trường 

học do tăng quy mô lớp, học sinh và thay thế số nhà giáo về hưu, nghỉ công tác.  

- Đến năm 2010, phấn đấu đạt 70% nhà giáo tiểu học (≈ 2000 người), 80% nhà 

giáo trung học cơ sở (≈ 2500 người) có trình độ đại học; 15% nhà giáo là đảng viên đạt 

trình độ trung cấp về lý luận chính trị trở lên; phấn đấu có 1% nhà giáo tiểu học, 10% 

nhà giáo trung học cơ sở, 15% nhà giáo trung học phổ thông có trình độ thạc sĩ (≈500 

người) và toàn ngành giáo dục và đào tạo có 10 nhà giáo đạt trình độ tiến sĩ.  

3. Đối với trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề 

- Từ nay đến năm 2010, mỗi năm phải bổ sung 100 nhà giáo giảng dạy cho tất cả 

các bộ môn thuộc ngành, nghề ở các trường TCCN và 50 nhà giáo giảng dạy ở các 

trường, cơ sở dạy nghề.  

- Phấn đấu 100% nhà giáo TCCN và dạy nghề được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

bậc 1, bậc 2 và đạt trình độ đào tạo đại học (≈ 1600 người), trong đó 20% (≈ 300 giáo 

viên) nhà giáo TCCN, 10% (100 giáo viên) nhà giáo dạy nghề có trình độ thạc sỹ và 

20 nhà giáo, có trình độ tiến sỹ. 

4. Đối với cán bộ quản lý giáo dục 

Mục tiêu từ nay đến 2010, tập trung xây dựng đội ngũ CBQLGD các cấp đủ về 

số lượng, đạt trình độ đại học, được bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị,  quản lý 

nhà nước, quản lý giáo dục; phấn đấu đến năm 2010, có 20% (≈200 người) CBQLGD 

ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, cơ quan Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo và 30% 

CBQLGD trường TCCN và dạy nghề (≈ 200 người)  có trình độ thạc sỹ và 15 người 

có trình độ tiến sỹ.  

(Xem Phụ lục) 

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác điều tra, đánh giá đội ngũ nhà giáo và CBQLGD 

Tiến hành tổng điều tra về số lượng, cơ cấu, trình độ, năng lực, phẩm chất nhà 

giáo và CBQLGD trên toàn thành phố nhằm đánh giá đúng thực trạng đội ngũ.  
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2. Công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng 

- Tiến hành phân loại, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, điều 

chuyển, luân chuyển hợp lý; đồng thời, tiến hành sàng lọc, tinh giản đối với nhà giáo 

và CBQLGD kém về phẩm chất, năng lực, yếu về sức khoẻ, không đảm đương được 

nhiệm vụ; xây dựng qui hoạch phát triển đội ngũ CBQLGD các cấp đủ về số lượng, 

đồng bộ về cơ cấu, có đủ phẩm chất và năng lực, có trình độ chuyên môn và quản lý; 

đáp ứng với yêu cầu quản lý giáo dục.  

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xem đây là nhiệm vụ chiến lược nhằm 

xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD vững mạnh, tập trung vào việc thực hiện chuẩn 

hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD các cấp. Chú trọng bồi 

dưỡng và ổn định đội ngũ cán bộ cốt cán cho các cấp học. 

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ; 

gắn việc bồi dưỡng với việc đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông và 

nghiên cứu khoa học giáo dục.  

- Việc chọn cử cán bộ, giáo viên đi đào tạo phải thực hiện theo đúng quy định của 

thành phố, trong đó chú trọng chọn cử giáo viên, CBQLGD đang giữ các chức danh 

lãnh đạo, quản lý, trong diện kế cận, dự nguồn, có tuổi đời còn trẻ, có phẩm chất, đạo 

đức, có khả năng phát triển tốt. Hàng năm cử 3% tổng số giáo viên, CBQLGD các cấp 

đi đào tạo, bồi dưỡng; quy định chế độ bắt buộc về bồi dưỡng một tháng hè trong năm. 

- Xúc tiến ngay việc chọn cử cán bộ, nhà giáo trẻ, có năng lực đi nghiên cứu sinh 

ở một số lĩnh vực chuyên ngành phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy của 

ngành giáo dục và đào tạo.  

- Phối hợp với các trường đại học, trường cán bộ quản lý giáo dục trung ương, 

trường đào tạo, bồi dưỡng chính trị để thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. 

3. Công tác xây dựng, thực hiện chế độ chính sách 

- Thực hiện các chính sách ưu đãi, chế độ phụ cấp thu hút theo qui định hiện hành 

đối với giáo viên và CBQLGD; xây dựng nhà công vụ đối với các cơ sở giáo dục thuộc 

các xã miền núi và các địa bàn khó khăn của thành phố. 

- Hoàn chỉnh chính sách đối với nhà giáo và CBQLGD công tác, giảng dạy ở 

Trường THPT chuyên  Lê Quý Đôn và Trường THCS Nguyễn Khuyến và các trường, 

lớp chuyên biệt. 

- Xây dựng các quy định cụ thể về chế độ chính sách đối với nhà giáo và  

CBQLGD trong các trường ngoài công lập nhằm đảm bảo sự bình đẳng về quyền lợi 

và trách nhiệm trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ. 

- Quy định cơ chế, chính sách cụ thể để tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học 

khá, giỏi; người có trình độ đào tạo sau đại học, có kinh nghiệm thực tiễn để tăng 

cường, bổ sung vào đội ngũ cán bộ của các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo 

dục. 
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- Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo và CBQLGD không đáp ứng yêu cầu, thực 

hiện các giải pháp phù hợp với từng đối tượng, như đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ, bố trí công tác khác thích hợp hoặc thực hiện chính sách khuyến khích tinh 

giản biên chế, nghỉ hưu, thôi việc. 

4. Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí 

- Trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện dạy học; gắn việc nâng cao chất 

lượng nhà giáo và CBQLGD với việc đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, nghiên 

cứu khoa học trong hoạt động dạy học và quản lý giáo dục. 

- Đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố thành trung tâm 

bồi dưỡng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ. 

5. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính 

quyền 

- Các cấp uỷ Đảng và chính  quyền, các cấp quản lý giáo dục có trách nhiệm chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 

CBQLGD thuộc phạm vi quản lý, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo trong lĩnh 

vực giáo dục. Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức tư tưởng, đạo đức, lối 

sống cho nhà giáo và CBQLGD. 

- Tăng cường công tác phát triển Đảng trong đội ngũ nhà giáo và CBQLGD. Phấn 

đấu đến năm 2010, không còn cơ sở giáo dục, loại hình trường học không có tổ chức 

cơ sở Đảng. Nâng tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ nhà giáo lên 30% và trong đội ngũ cán 

bộ quản lý giáo dục lên 100%. 

IV. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Kế hoạch đào tạo 

- Đối với giáo dục mầm non: Hàng năm, huy động từ 150 - 200 nhà giáo, nhất là 

các nhà giáo giảng dạy ở các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trọng điểm và các 

nhà giáo thuộc đội ngũ cốt cán ở các trường mầm non để đào tạo nâng chuẩn về trình 

độ chuyên môn. 

- Đối với giáo dục phổ thông:  Mỗi năm, cần đào tạo 250 nhà giáo tiểu học, 250 

nhà giáo trung học cơ sở  đạt trình độ đại học và  tích cực huy động từ 30 - 40 nhà giáo 

phổ thông các cấp đi đào tạo cao học các chuyên ngành.  

- Đối với cán bộ quản lý giáo dục:  50 CBQLGD đi học đại học/năm; 50 

CBQLGD đào tạo kiến thức về quản lý nhà nước/năm; 150 CBQLGD đào tạo về cử 

nhân hoặc bồi dưỡng quản lý giáo dục (từ nay đến năm 2010); 50 CBQLGD đào tạo 

trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên/năm; 10 -15 CBQLGD đi học cao học các 

chuyên ngành và một số cán bộ quản lý giáo dục đi nghiên cứu sinh/năm. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện 
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Việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

bằng nhiều giải pháp với nhiều nội dung công việc, đòi hỏi nguồn kinh phí lớn. Do 

vậy, cần huy động các nguồn lực để thực hiện Kế hoạch này, bao gồm: 

- Vốn từ ngân sách nhà nước bố trí trong chương trình mục tiêu và dự toán chi 

thường xuyên hàng năm. 

- Kinh phí đào tạo hàng năm của thành phố. 

- Kinh phí đóng góp của bản thân người đi học. 

- Các nguồn tài trợ của các tổ chức trong nước và nước ngoài. 

Việc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách để hỗ trợ cho cán bộ, công chức đi học 

được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 94/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 

2005 của UBND thành phố Ban hành quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, 

bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các 

cơ quan, đơn vị và xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ 

đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý giáo dục đến năm 2010”; chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết và 

tổ chức thực hiện hàng năm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo kết quả 

thực hiện kế hoạch hàng năm cho Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ nhà giáo và 

CBQLGD. 

- Xúc tiến xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất, 

trang thiết bị dạy học. 

- Phối hợp với các sở, ban ngành, quận, huyện và các đoàn thể trên địa bàn thành 

phố để kịp thời triển khai kế hoạch và đề xuất giải quyết kịp thời những vấn đề vướng 

mắc nẩy sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch. 

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể về xây dựng, nâng cao chất lượng đội 

ngũ nhà giáo và CBQLGD thuộc các trường, cơ sở dạy nghề của thành phố. 

 3. Sở Nội vụ 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo điều tra, khảo sát, đánh giá số lượng, chất 

lượng đội ngũ. Tổng hợp nhu cầu biên chế, đề xuất về chính sách tuyển dụng, tinh giản; 

đào tạo, bồi dưỡng; ưu đãi đối với đội ngũ nhà giáo và CBQLGD các cấp. 
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- Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, thẩm định trình Hội 

đồng đào tạo thành phố phê duyệt kế hoạch đào tạo nâng chuẩn chất lượng đội ngũ nhà 

giáo và CBQLGD cho từng năm.  

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan để tổng 

hợp chỉ tiêu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý hàng năm để đưa vào kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của thành phố, trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành 

phố phê duyệt. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nội vụ  và các cơ quan 

liên quan đề xuất về chính sách phát triển mạng lưới trường, lớp; đầu tư xây dựng cơ 

sở vật chất, trang thiết bị dạy học. 

5. Sở Tài chính 

- Chịu trách nhiệm phân bổ kinh phí hàng năm đảm bảo để thực hiện Kế hoạch và 

hướng dẫn, kiểm tra thực hiện kế hoạch tài chính. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất về chính sách phát triển mạng lưới 

trường, lớp; cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng, ưu đãi đội ngũ nhà giáo và CBQLGD 

và  tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. 

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

Chủ trì, phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, các ban, ngành liên quan xây 

dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng, nâng cao chất lượng 

nhà giáo và CBQLGD theo qui định phân cấp quản lý./. 

 

                                                    

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Minh 
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Phụ lục 

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ 

NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ TỪ NAY ĐẾN 2010 

 
         Loại hình  

          trường 
Mầm non Tiểu học THCS THPT TCCN 

Hiện tại Đến 2010 Hiện tại Đến 2010 Hiện tại Đến 2010 Hiện tại Đến 2010 Hiện tại Đến 2010 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

-T/số Giáo viên 1505  1755  2750  2925  2850  3050  1535  1950  956  1650  

Đạt chuẩn đào tạo 677 45 527 30 1023 37.2 877 30 1214 42.6 610 20 1436 93.6 1657 85 715 74.8 1320 80 

Trên chuẩn 805 53.5 1228 70 1719 62.5 2048 70 1611 56.5 2440 80 69 4.5 293 15 139 14.5 330 20 

Chưa chuẩn 23 1.5 0 0 08 0.3   25 0.9 0      102 10.7   

-T/số CBQLGD 305  350  230  280  132  186  77  95  577  600  

Đạt chuẩn đào tạo 203 66.6   95 41.3   35 26.5   65 84.4 50 52.6 367 36.6 360 60 

Trên chuẩn 99 32.5 350 100 135 58.7 280 100 97 73.5 186 100 12 15.6 45 47.4 181 31.4 240 40 

Chưa chuẩn 3 0.9   0            29 5   
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UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số 02 /2007/CT-UBND 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

                       Đà Nẵng, ngày 11 tháng 01 năm 2007 

 

 

CHỈ THỊ  

V/v Tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh  môi trường du lịch tại các 

điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

Trong thời gian qua, thành phố đã đề ra nhiều biện pháp tích cực nhằm khai 

thác và phát huy những tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương và bước đầu 

đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc tổ chức quản lý các điểm tham 

quan, du lịch, nhất là việc duy trì, bảo đảm an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường còn 

nhiều tồn tại, đó là: Tình trạng đeo bám, chèo kéo, tranh giành du khách, ép giá, tranh 

mua, tranh bán... vẫn còn diễn ra đã gây bất bình cho du khách, ảnh hưởng không tốt 

đến hình ảnh và môi trường phát triển du lịch của thành phố. 

Để khắc phục tình trạng trên và nhằm làm lành mạnh môi trường du lịch của 

thành phố trong thời gian đến, UBND thành phố chỉ thị: 

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo Công an cùng cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các 

phường, xã triển khai các biện pháp có hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, tạo 

lập môi trường du lịch văn minh, lịch sự tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn; 

đặc biệt, cần tập trung giải quyết tốt môi trường du lịch tại các địa điểm như: khu danh 

thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chăm, đỉnh đèo Hải Vân, khu 

vực chợ Hàn, các điểm dừng, đỗ đón khách du lịch tàu biển, các bãi tắm du lịch.  

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng trong nhân dân 

ý nghĩa và tầm quan trọng của môi trường du lịch nhằm nâng cao ý thức về bảo vệ, 

phát triển cảnh quan môi trường du lịch và giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm tham 

quan du lịch. Xử lý kiên quyết, kịp thời và theo đúng quy định pháp luật đối với các 

hành vi đeo bám, chèo kéo, tranh giành mua, bán, ép giá du khách, buôn bán hàng 

rong, đá bóng trên bãi biển; giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm bãi biển, xây 

dựng các lều quán kinh doanh dịch vụ trái phép không đúng quy định tại các điểm du 

lịch. 

c) Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

thành phố về tình trạng vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường, cảnh quan du 

lịch và an ninh, trật tự tại các điểm du lịch trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý 

2) Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an các quận, 

huyện phối hợp với các ngành hữu quan tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý 
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nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, bảo đảm mỹ quan và an toàn, văn minh 

tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố. 

3) Sở Thương mại chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối 

hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra, yêu 

cầu các hộ kinh doanh buôn bán tại các điểm tham quan du lịch niêm yết công khai 

giá bán và nghiêm túc thực hiện bán đúng giá các loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; 

đảm bảo văn minh thương mại; có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm 

các hành vi bán vượt giá so với giá niêm yết. 

4) Sở Du lịch chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thông tin, thông báo về các đoàn 

du khách đến thành phố và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

chính quyền địa phương tổ chức đón tiếp chu đáo du khách tham quan du lịch bằng 

tàu biển, các đoàn có số lượng khách đông. 

5) Cảng Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Biên phòng thành phố và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan củng cố việc tổ chức đón khách tàu biển chu đáo, văn 

minh, lịch sự, không gây phiền hà cho du khách; địa điểm đón tiếp du khách phải đảm 

bảo đầy đủ và có chất lượng các dịch vụ hướng dẫn thông tin, đổi tiền, bán hàng lưu 

niệm, tổ chức xe đưa đón khách.... qua đó tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh thành phố 

du lịch. 

6) Lực lượng thanh niên xung kích có trách nhiệm phối hợp với Công an và 

chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, và 

thông báo cho cơ quan chức năng xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm về an ninh, 

trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh, mỹ quan đô thị tại các bãi biển, các điểm tham 

quan du lịch theo đúng thẩm quyền. 

7) Công ty Môi trường đô thị tổ chức tốt việc thu dọn vệ sinh, làm sạch môi 

trường tại các điểm du lịch, các bãi tắm biển; đến hết quý 1/2007 phải hoàn thành việc 

đặt các thùng rác công cộng tại các địa điểm tham quan du lịch. 

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

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc và định kỳ vào ngày 25 hàng tháng 

báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để theo dõi, chỉ đạo./. 

 

                              TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

                                                                                        CHỦ TỊCH 
  

                                                                                                    Trần Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN THANH KHÊ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  30/2006/NQ-HĐND            Thanh Khê, ngày 21 tháng 12 năm 2006 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân 

quận Thanh Khê năm 2007 
_________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ 

KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004-2009 - KỲ HỌP THỨ 7 
 

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

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2007; 

Sau khi xem xét tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê và 

ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
  

Nhất trí thông qua chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Thanh 

Khê năm 2007 theo tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, gồm các nội 

dung sau: 

 I. Nội dung các kỳ họp trong năm: 

 Trong năm có 2 kỳ họp định kỳ (kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 9) 

 1. Kỳ họp thứ 8 (tháng 7/2007): 

 - Nội dung chủ yếu của kỳ họp: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2007.  

 - Quyết định bổ sung các chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

năm 2007; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006; kết quả giải quyết ý 

kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7. 

 - Thường trực Hội đồng nhân dân quận báo cáo hoạt động giám sát 6 tháng đầu 

năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân quận. 

 - Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc quận thông báo công tác tham gia xây dựng 

chính quyền và những ý kiến kiến nghị đối với Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân 

quận. 

 - Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2006 của Chánh án Toà án nhân dân và Viện 

trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận. 

- Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân quận. 

- Bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân quận. 
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- Xem xét một số nội dung khác theo luật định. 

2. Nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 9 (tháng 12/2007): 

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

thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản năm 2007; quyết định kế hoạch kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh, dự toán thu chi, phân bổ ngân sách nhà nước, danh mục các công 

trình xây dựng cơ bản năm 2008; kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2007, 

thông qua chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2008. 

- Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc quận thông báo công tác tham gia xây dựng 

chính quyền; những ý kiến kiến nghị đối với Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân 

quận. 

- Báo cáo của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án quận năm 

2007. 

- Báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8. 

- Xem xét một số nội dung khác theo luật định. 

II. Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân 

dân và đại biểu Hội đồng nhân dân quận: 

Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát Uỷ ban nhân dân và các cơ quan trực 

thuộc Uỷ ban nhân dân quận trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân 

dân quận về nhiệm vụ năm 2007. Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các 

Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tập trung vào các lĩnh 

vực: 

- Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, chất lượng các công trình xây 

dựng cơ bản tập trung và công trình nhà nước và nhân dân cùng làm, xoá đói giảm 

nghèo, thu chi các quỹ độc lập ngân sách, công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, 

sinh đẻ có kế hoạch…, công tác khám chữa bệnh cho người dân. 

- Tiếp tục tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết chuyên đề của 

Hội đồng nhân dân về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 

- Giám sát công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự đảm bảo đúng 

pháp luật. 

- Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát bằng hình thức tập trung đi cơ 

sở để thu thập thông tin, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, 

phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

- Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn Hội đồng nhân dân các phường nâng cao vai 

trò giám sát về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh và các 

hoạt động khác trên địa bàn. 

- Phối hợp Uỷ ban nhân dân quận giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ 

họp và chuẩn bị nội dung của các kỳ họp trong năm theo quy định, bảo đảm chất lượng 

của báo cáo trình tại kỳ họp. 

- Phối hợp với Uỷ ban mặt trận Tổ quốc quận, các cơ quan chức năng, tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Thanh Khê, các hội đoàn thể nhân dân giám 
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sát việc chấp hành pháp luật, các chủ trương chính sách của nhà nước trên các lĩnh vực 

kinh - tế xã hội, quốc phòng - an ninh, chú trọng công tác giải toả đền bù, tổng rà soát 

việc bố trí tái định cư các dự án trên địa bàn quận. 

- Giám sát việc tổ chức giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy 

định của pháp luật và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Từng bước thay đổi, mở rộng hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội 

đồng nhân dân quận; tạo thuận lợi cho các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc với 

nhân dân nhiều hơn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh, 

kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi giám sát việc giải quyết các 

ý kiến, kiến nghị của nhân dân. 

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban mặt trận Tổ quốc quận tổ chức và tuyên 

truyền, vận động cử tri tham gia thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội vào năm 2007. 

- Tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tham gia đóng góp vào các dự thảo Luật theo kế 

hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân  thành phố. 

-  Duy trì việc tiếp xúc, quan hệ chặt chẽ của Đại biểu Hội đồng nhân dân  quận 

với cử tri nơi mình ứng cử trong thời gian giữa 2 kỳ họp; nâng cao vai trò, trách nhiệm 

của người đại biểu, lắng nghe ý kiến kiến nghị, ghi nhận giải thích và động viên nhân 

dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ năm 

2007. 

III. Hội đồng nhân dân cần lưu ý: 

Việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng đối với kết 

quả của từng kỳ họp, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân . 

Thường trực Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - các Ban Hội đồng nhân dân quận 

cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương đóng góp vào nội dung của kỳ họp 

những ý kiến thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng của kỳ họp. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê khoá IX, nhiệm kỳ 

2004-2009, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2006. 
 

 

 

 

 

                                               

 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Năm 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN THANH KHÊ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  31/2006/NQ-HĐND            Thanh Khê, ngày 21 tháng 12 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ năm 2007 
___________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ 

KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004-2009 - KỲ HỌP THỨ 7 
  

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

năm 2003; 

Sau khi xem xét các Báo cáo của Uỷ ban nhân dân quận về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2006; phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2007; các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các báo cáo 

thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân 

dân quận, 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Hội đồng nhân dân quận tán thành báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 

vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2006, phương hướng, nhiệm vụ năm 

2007, các chỉ tiêu, giải pháp đã nêu trong các báo cáo của Uỷ ban nhân dân quận và 

các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số 

vấn đề sau: 

I. Đánh giá tình hình năm 2006: 

Năm 2006, tình hình kinh tế - xã hội của quận gặp nhiều khó khăn, giá cả biến 

động tăng, ảnh hưởng dịch bệnh kéo dài, thời tiết không thuận lợi, đặc biệt là thiệt 

hại nặng nề của 02 cơn bão số 1 và số 6, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế-xã hội 

cơ bản vẫn đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ 

bản đạt kế hoạch, kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng, thu chi ngân sách đảm bảo 

được cân đối; công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất trường học, 

trạm xá đảm bảo được kế hoạch; các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể 

thao, dân số, chăm lo gia đình chính sách, người có công và thực hiện các chính sách 

xã hội có nhiều tiến bộ; mức sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện; chất 

lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua, huy động nguồn lực trong nhân dân 

ngày nâng cao; hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt chất lượng cao; trật tự an toàn giao 
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thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và 

giải quyết các kiến nghị của nhân dân có nhiều chuyển biến. Công tác cải cách một 

bước về thủ tục hành chính thực hiện khá hiệu quả; công tác chỉ đạo điều hành có 

nhiều đổi mới, đúng trọng tâm, trọng điểm. Tập trung đối phó với thiên tai và khắc 

phục hậu quả của các cơn bão thực hiện kịp thời, hiệu quả.   

Đạt được kết quả nêu trên là do sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, 

toàn dân và sự nỗ lực điều hành có hiệu quả của Ủy ban nhân dân quận dưới sự lãnh 

đạo của Đảng, sự đồng tình ủng hộ của các ngành, các cấp và  toàn xã hội cũng như 

sự phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban mặt trận Tổ quốc quận, các Hội đoàn thể, sự giám 

sát thường xuyên và có hiệu quả của Hội đồng nhân dân quận cùng với sự chỉ đạo, 

giúp đỡ của Uỷ ban nhân dân và các ngành hữu quan của thành phố. 

Tuy nhiên, kinh tế có phát triển nhưng tốc độ còn thấp và thiếu vững chắc, các 

biện pháp khôi phục, phát triển kinh tế triển khai còn chậm; nhiều đợt thiên tai liên 

tiếp xảy ra; an ninh, an toàn trong khai thác hải sản chưa đảm bảo;thu ngân sách tốc 

độ đạt chưa cao; tiến độ thu nguồn vốn đối ứng trong nhân dân còn chậm; quản lý 

quy hoạch - kiến trúc đô thị, quản lý hoạt động quảng cáo thiếu đồng bộ; công tác 

chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng cơ bản vốn tập trung chưa đạt yêu cầu, chất 

lượng khảo sát, lập dự toán, bố trí kế hoạch công trình nhà nước và nhân dân cùng 

làm chưa cao; hoạt động văn hoá, chương trình “3 có” chưa có chiều sâu; các phong 

trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, tổ dân phố văn hoá, gia đình văn 

hoá còn nhiều bất cập; quản lý nhà nước về dịch vụ văn hoá thiếu thường xuyên; 

công tác đào tạo nghề cho lao động còn lúng túng; công tác quản lý đô thị, trật tự vỉa 

hè, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường còn làm theo pha đợt, chưa có giải pháp 

hữu hiệu, lâu dài; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều tiềm ẩn phức tạp; 

việc chấp hành kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân ở một 

bộ phận công chức còn hạn chế. Công tác cải cách hành chính tuy đạt một số kết quả 

bước đầu nhưng vẫn chưa đảm bảo yêu cầu.  

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2007: 

1. Mục tiêu tổng quát: 

- Triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Quận uỷ về thực hiện Nghị 

quyết đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ thành phố, 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Quận và Kết luận số 04/KL/TU của Ban 

Thường vụ Thành uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển quận Thanh 

Khê trong những năm đến. 
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- Tập trung huy động mọi nguồn lực để đáp ứng đầu tư phát triển, tạo mọi điều 

kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia phát triển mở rộng sản xuất kinh 

doanh đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.  

- Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ về bê tông 

hoá, hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng, cơ sở vật chất phục vụ giáo dục đào tạo, 

y tế, trung tâm văn hoá thể thao, thiết chế  văn hoá, di tích lịch sử văn hoá và trụ sở 

làm việc của các phường mới. 

- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý đô thị, trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, 

trật tự an toàn giao thông đáp ứng yêu cầu xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giảm 

thiểu tại nạn giao thông. 

- Thường xuyên quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng của các hoạt động giáo 

dục - đào tạo, y tế, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, xoá đói giảm nghèo, giải 

quyết việc làm, cải thiện nhà ở và các vấn đề xã hội bức xúc. Duy trì thành quả đạt 

đạt được của chương trình "5 không" và triển khai thực hiện có hiệu quả chương 

trình "3 có" của thành phố. 

- Tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, 

đảm bảo quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu chiến lược đảm bảo an ninh quốc gia 

trong tình hình mới. 

- Tiếp tục triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin phục vụ quản lý điều hành.     

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

- Tổng thu NSNN 104,305 tỷ đồng tăng 23% so với ước thực hiện năm 2006 

(Không kể thu kết dư ngân sách năm 2006). 

- Tổng chi ngân sách 109,375 tỷ đồng tăng 20% so với ước thực hiện năm 2006.  

- Tuyển gọi công dân nhập ngũ đạt 100% kế hoạch giao. 

- Giảm hộ nghèo : 881 hộ theo chuẩn thành phố  

- Tổng mức bán ra hàng hoá dịch vụ dân doanh đạt: 5500 tỷ đồng (tăng15%).  

- Giá trị SX CN-TTCN                        : 464 tỷ đồng (tăng 16%) 

- Kim ngạch xuất khẩu                        : 700.000 USD (tăng 8%) 

- Khai thác hải sản đạt                          : 17.800 tấn (tăng 11%) 

- Giá trị sản xuất hải sản                        : 209 tỷ đồng(tăng 13,5%)  

- Giới thiệu và tạo việc làm mới           : 4.000 lao động. 

- Hộ Gia đình văn hoá  đạt             : 83 % trở lên  
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- Tổ dân phố văn hoá đạt     : 78% trở lên. 

- Giảm tỷ suất sinh                                           : 0,4%0 

III. Một số giải pháp chủ yếu: 

1. Phát triển kinh tế: 

 - Tiếp tục tạo mọi điều kiện để đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ, ưu tiên 

phát triển loại hình doanh nghiệp thương mại phân phối hàng hoá, dịch vụ tài chính, 

ngân hàng, bưu chính viễn thông theo hướng văn minh hiện đại; tiếp tục triển khai 

cải tạo, nâng cấp xây dựng một số chợ trên địa bàn, ổn định hoạt động kinh doanh 

đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các Ban quản lý chợ; khai thác có 

hiệu quả mặt nước các hồ hiện có để phát triển dịch vụ, thu hút đầu tư, tăng thu ngân 

sách. 

- Tạo điều kiện phát triển sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đi đôi với 

đầu tư đổi mới công nghệ, ưu tiên phát triển công nghiệp sạch để giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường.   

- Triển khai đồng bộ các giải pháp khôi phục phát triển năng lực khai thác hải 

sản, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm hải sản và 

đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Chú trọng công tác kiểm tra trước và sau đăng ký kinh doanh, phát hiện và xử lý 

nghiêm các vi phạm; đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, đúng pháp luật. 

2. Quản lý điều hành ngân sách: 

  Tiếp tục thực hiện chủ trương ổn định thuế và điều chỉnh thuế 1 lần/năm trong 

các hộ sản xuất kinh doanh; triển khai biện pháp quản lý đồng bộ vừa thu thuế hiệu 

quả vừa đảm bảo quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh để duy trì và ổn định nguồn 

thu; đồng thời thu đúng, thu đủ, huy động kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà 

nước; tăng cường công tác cải cách hành chính, công khai thuế và đẩy mạnh các biện 

pháp chống thất thu ngân sách; nâng cao chất lượng thực hiện đề án uỷ nhiệm thu 

thuế cho các phường.  

 Đẩy mạnh công tác thu các quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Phòng chống thiên tai, an 

ninh trật tự, bảo trợ trẻ em; phấn đấu thu đạt và vượt dự toán được giao.  

Thực hiện đồng bộ việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên 

chế và kinh phí quản lý hành chính cho các cơ quan ban ngành và Ủy ban nhân dân 

10 phường theo Nghị định 130/NĐ-CP và Nghị định 43/NĐ-CP. 

 Thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị thụ 

hưởng ngân sách trong việc chấp hành các quy định tài chính để ngăn chặn kịp thời 
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các biểu hiện tham nhũng, lảng phí trong thu chi tài chính và sử dụng vốn đầu tư; 

hướng dẫn các ngành, các đơn vị, địa phương chấp hành đúng các chính sách, chế độ 

tài chính hiện hành. 

3. Đầu tư  Xây dựng cơ bản - Quản lý đô thị - Tài nguyên Môi trường: 

Chú trọng đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật; hỗ trợ phát triển kinh tế,  xã 

hội, hạ tầng khu dân cư; phấn đấu đến cuối năm 2007 cơ bản hoàn thành bê tông, hệ 

thống thoát nước, điện chiếu sáng kiệt và hẻm trên toàn quận. Đồng thời, phối hợp 

cùng với các ngành thành phố triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, giải toả 

đền bù; tập trung rà soát, bố trí tái định cư của các dự án trên địa bàn quận Thanh 

Khê.  

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

được đầu tư từ các nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, vốn nhà nước và nhân dân 

cùng làm, kiến thiết thị chính, sự nghiệp giao thông đã trình tại kỳ họp; tiếp tục vận 

động nhân dân đóng góp nguồn lực, để đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, bê tông 

và điện chiếu sáng kiệt hẻm theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". 

Giao Ủy ban nhân dân quận căn cứ tình hình điều kiện khó khăn của từng địa phương 

để có kế hoạch hỗ trợ phần nhân dân đóng góp không đủ trên từng công trình cụ thể, 

nâng cao chất lượng khảo sát, lập và thẩm tra dự toán thiết kế; khắc phục tình trạng 

thay đổi,bổ sung, điều chỉnh danh mục, quy mô công trình xây dựng cơ bản.   

Triển khai các công trình đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, 

công trình trường học đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ; hoàn chỉnh cơ sở vật chất 

chủ yếu: Nhà làm việc, Trạm y tế, Nhà văn hoá, Khu vui chơi của các phường mới... 

Phối hợp cùng các ngành thành phố để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng mới 01 

trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn . 

Tập trung làm tốt công tác quản lý đất đai, xét cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất quyền sở hữu nhà; phấn đấu không để tồn đọng, giải quyết kịp thời đơn thư 

tranh chấp, kiến nghị của nhân dân. 

 Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức gìn giữ môi trường, trật tự 

đô thị, an toàn giao thông; tạo chuyển biến rõ nét về văn hoá văn minh đô thị; đồng 

thời xử lý kiên quyết các tổ chức, cá nhân vi phạm; kiểm tra, xử lý, tháo dỡ các công 

trình xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công và trong các khu quy hoạch. 

 Tiếp tục huy động và tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ, viện trợ của các tổ chức 

kinh tế, phi chính phủ để cải thiện, nâng cao chất lượng nhà ở cho nhân dân góp phần 

thực hiện hiệu quả chương trình có nhà ở của thành phố.  

4. Văn hoá xã hội: 
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 Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động nói không với tiêu cực và bệnh thành 

tích trong giáo dục; tập trung, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo 

dục ở các cấp học; tiếp nhận 100% học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trên 75 % 

cháu mẫu giáo, 26% cháu nhà trẻ trong độ tuổi đến trường; tiếp tục quản lý có hiệu 

quả bậc học trung học cơ sở; từng bước thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học, 

chuẩn bị các điều kiện để quận được công nhận phổ cập giáo dục bậc trung học. 

 Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; đổi 

mới nội dung và chú trọng chất lượng tuyên truyền; phát huy các hạt nhân văn hoá 

văn nghệ thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân; thực hiện tốt công tác quản lý 

nhà nước về văn hoá thể thao; tăng cường nghiên cứu đầu tư công tác bảo tồn, bảo 

tàng, các công trình văn hoá vật thể, phi vật thể; sưu tầm, hệ thống lịch sử văn hoá 

trên địa bàn; từng bước nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và 

thực hiện nếp sống văn hoá văn minh đô thị; kết hợp chặt chẽ cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với thực hiện chương trình 

phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, duy trì và thực hiện hiệu quả chương trình 

“5 không” và "3 có" của thành phố; kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên 

lĩnh vực dịch vụ văn hoá; bảo đảm môi trường văn hoá phát triển lành mạnh. 

 Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; quản lý chất lượng vệ sinh 

an toàn thực phẩm, các chương trình y tế quốc gia, chương trình mục tiêu về phòng 

chống HIV/AIDS, bướu cổ, sốt rét, bệnh phong và các dự án cải thiện đời sống, chăm 

sóc y tế trong cộng đồng dân cư; xây dựng trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia và 

đảm bảo cơ sở vật chất  để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ  được giao; duy trì 

thường xuyên công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực 

phẩm, hành nghề y dược tư nhân. 

 Phát động phong trào thi đua trong công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ 

nguồn, bằng hành động cụ thể, hiệu quả để Kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt 

sỹ 27/7/2007; tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh 

thần các gia đình chính sách, người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các đối 

tượng chính sách xã hội khác… 

Có những giải pháp hữu hiệu trong việc đào tạo nghề, cho vay vốn quỹ quốc 

gia giải quyết việc làm, tập trung vào các dự án nhóm hộ gia đình, các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ nhằm tăng khả năng thu hút lao động, tạo việc làm góp phần đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện xóa nghèo, chống tái nghèo, nâng dần chất lượng đời sống của nhân 

dân, góp phần thực hiện đề án có việc làm cho người lao động trong độ tuổi; hạn chế 

thấp nhất tình trạng nợ quá hạn và xâm tiêu vốn vay; phấn đấu trong năm 2007 giảm 
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881 hộ nghèo theo chuẩn mới; giới thiệu và tạo việc làm mới cho 4.000 lao động, 

xoá 100% nhà tạm (hợp pháp) hộ nghèo và tái nghèo. 

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân số gia đình và 

trẻ em, chú trọng về chất lượng dân số; tăng cường các hoạt động truyền thông, chăm 

sóc sức khoẻ sinh sản, chăm sóc trẻ em và kế hoạch hoá gia đình. Phấn đấu hạn chế 

thấp nhất tình trạng sinh con thứ 3+, giảm tỷ suất sinh 0,4%0. Tăng cường công tác 

chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chú trọng triển khai thực hiện có 

hiệu quả chiến lược xây dựng gia đình đến năm 2010. 

5. Quốc phòng - An ninh, Nội chính:    

Tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, đảm 

bảo an ninh quốc phòng đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược đảm bảo an ninh quốc 

gia trong tình hình mới. 

Tiếp tục duy trì thực hiện các giải pháp về công tác đấu tranh phòng chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội của Nghị quyết chuyên đề Hội đồng nhân dân quận Thanh 

Khê Khoá VIII nhằm kìm hãm và làm giảm tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội; duy 

trì và nâng cao chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.  

Tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương; xây dựng, củng cố thế 

trận phòng thủ liên hoàn vững chắc; tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đủ số lượng đạt 

chất lượng cao; xử lý nghiêm các đối tượng chống khám, chống lệnh và quân nhân 

đào bỏ ngũ. 

Nâng cao chất lượng công tác điều tra truy tố xét xử thi hành án hình sự. đảm 

bảo đúng người, đúng tội; chọn các vụ án điểm để tổ chức các phiên toà xét xử lưu 

động công khai tại các khu dân cư để nâng cao chất lượng tuyên truyền, tăng tính răn 

đe, giáo dục và phòng ngừa xã hội.    

Tăng cường công tác thanh tra định kỳ, chú trọng thanh tra xây dựng cơ bản, 

đấu tranh chống tham nhũng; tiếp nhận giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố 

cáo của công dân đúng quy định của pháp luật. 

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, hoạt 

động hoà giải ở cơ sở; tăng cường công tác thi hành án ở cơ sở.  

6. Xây dựng chính quyền - Cải cách thủ tục hành chính: 

Thống nhất thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc 

quận Thanh khê tại Tờ trình số 137/Tr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2006. Giao Uỷ 

ban nhân dân quận hoàn chỉnh các văn bản, hồ sơ theo đúng trình tư, thủ tục trình 

Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét quyết định theo quy định của pháp luật.   
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Tổng rà soát đội ngũ cán bộ công chức, kiện toàn bộ máy các phòng ban và các 

phường đủ mạnh để hoạt động; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu thực hiện cuộc 

đấu tranh chống tham nhũng hiện nay; tăng cường tính chủ động của các phòng ban 

quản lý nhà nước và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường trong thực hiện nhiệm 

vụ được giao; tiếp tục củng cố bộ máy chính quyền các cấp từ quận đến cơ sở, tập 

trung hướng dẫn kịp thời chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành tổ dân phố đủ sức 

đảm nhận nhiệm vụ.   

Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của bộ máy hành chính, xử lý nghiêm các 

cán bộ công chức vi phạm, có hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách 

nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiểu với nhân dân.  

 Duy trì thường xuyên phong trào thi đua trong toàn quận đi đôi với khen thưởng 

kịp thời để động viên phong trào và các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

 Triển khai thực hiện các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu cải tiến lế lối phương pháp làm việc, phục 

vụ công tác cải cách hành chính.  

Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khoá XII đúng thời gian, đúng hướng dẫn của Hội đồng bầu cử và 

đúng quy định của pháp luật. 

 Tích cực chủ động triển khai công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, 

giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người và tải sản của nhân dân. 

Tiếp tục nâng cao một bước chất lượng thực hiện chương trình phối hợp giữa 

Uỷ ban nhân dân quận, các phòng quản lý nhà nước với Uỷ ban mặt trận Tổ quốc và 

các Hội đoàn thể của quận; phát động phong trào thi đua tạo động lực cho việc hoàn 

thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2007.    

III. Tổ chức thực hiện: 

Uỷ ban nhân dân quận phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tích cực triển khai 

chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc 

phòng an ninh năm 2007. Thường trực Hội đồng nhân dân-Uỷ ban nhân dân quận 

thường xuyên phối hợp để thống nhất, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực 

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

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức thành viên, tích cực vận 

động nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, phát động phong trào thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ năm 2007.  
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Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu 

Hội đồng nhân dân quận và Hội đồng nhân dân các phường tăng cường kiểm tra, 

giám sát, đôn đốc việc chấp hành Nghị quyết này. 

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

huy tinh thần yêu nước, đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ năm 2007 đã đề ra. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê khóa IX, nhiệm 

kỳ 2004 – 2009, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2006./. 

 

 

                                               

 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Năm 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN THANH KHÊ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  32/2006/NQ-HĐND            Thanh Khê, ngày 21 tháng 12 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; 

phân bổ dự toán cho từng cơ quan, đơn vị năm 2007; tỷ lệ phần trăm (%) phân 

chia nguồn thu cho ngân sách phường trong thời kỳ ổn định 

ngân sách năm 2007-2010 
____________________________ 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ 

KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004-2009 - KỲ HỌP THỨ 7 

 

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

năm 2003; 

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

60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 và Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 

tháng 6 năm 2003 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách nhà 

nước và 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 dự toán, phương án phân bổ  thu, chi ngân sách năm 2007 

tại báo cáo số 120/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân quận 

Thanh Khê; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-xã hội và ý kiến thảo luận của các vị đại 

biểu Hội đồng nhân dân quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương, phân bổ dự toán cho từng cơ quan, đơn vị năm 2007; tỷ lệ phần trăm (%) phân 

chia nguồn thu cho ngân sách phường trong thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007-2010; 

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn : 104.305 triệu đồng 

(Một trăm lẻ bốn tỷ, ba trăm lẻ năm  triệu đồng) 

        (Không kể thu kết dư ngân sách năm 2006) 

II. Tổng chi ngân sách địa phương    : 109.375 triệu đồng 

(Một trăm lẻ chín tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu đồng) 

1. Chi đầu tư phát triển      :    4.757 triệu đồng 

2. Chi thường xuyên      :  93.904 triệu đồng 

2.1. Chi sự nghiệp kinh tế     :    1.728 triệu đồng 
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2.2. Chi sự nghiệp văn xã     :  66.307 triệu đồng 

2.3. Chi quản lý hành chính    :  20.960 triệu đồng 

2.4. Chi an ninh quốc phòng    :    2.499 triệu đồng 

2.5. Chi khác       :    2.410 triệu đồng 

3. Chi dự phòng      :   3.152 triệu đồng 

4. Các khoản chi quản lý qua ngân sách  :   7.562 triệu đồng 

III. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu cho ngân sách phường: 

1. Thuế Giá trị gia tăng - Thu nhập doanh nghiệp - Tiêu thụ đặc biệt 

 - Phường Hoà Khê:          90% - Phường An Khê:   63% 

 - Phường Tam Thuận:      90% - Phường Tân Chính:  29% 

 - Phường Thanh Khê Tây:    90% - Phường Chính Gián:  19% 

 - Phường Thanh Khê Đông:  63% - Phường Thạc Gián:  14% 

 - Phường Xuân Hà:      86% - Phường Vĩnh Trung:  18% 

2. Thuế môn bài và thuế nhà đất:  Các phường được hưởng 100%. 

Điều 2. Giao Uỷ Ban nhân dân quận Thanh Khê triển khai tổ chức thực hiện Nghị 

quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng 

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

Nghị Quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê khoá IX, nhiệm kỳ 

2004-2009, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2006./. 

 

 

 

 

                                               

 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

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

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

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

In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 
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