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Số:95/2010/NQ-HĐND           Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7  năm 2010 

                 
NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII 

NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 16 

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

năm 2003; 
 

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo và Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, các 

cơ quan hữu quan, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 

phố về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội 

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

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản nhất trí với đánh giá tình hình kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 

tháng cuối năm 2010 được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, của các 

cơ quan hữu quan và báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, 

đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 
 

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2010. 
 

Việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2010 của thành phố trong điều kiện nền 

kinh tế thế giới có những chuyển biến khả quan và phục hồi tăng trưởng, Chính phủ 

tiếp tục đề ra những giải pháp phù hợp để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững đà 

tăng trưởng kinh tế, không để lạm phát cao, đã tác động tích cực đến kinh tế cả nước 

và của thành phố.  

Quán triệt sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã 

kịp thời ban hành Quyết định số 3531/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 

18/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô và tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cán bộ, nhân dân thành phố nỗ 

lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả tình hình kinh tế - xã 

hội, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm đạt tốc độ tăng trưởng 

khá, tổng sản phẩm xã hội (GDP, giá SS 94) ước tăng 12,6% so với cùng kỳ 2009 (NQ: 
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cả năm tăng 12-13%). Thị trường dịch vụ sôi động, nhu cầu tiêu dùng tăng khá, các thủ 

tục hành chính và môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Các công trình trọng điểm 

được tập trung đẩy nhanh tiến độ; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải tỏa đền bù 

để bàn giao đất cho các dự án và phục vụ bố trí tái định cư. Công tác quản lý điều hành 

thu chi ngân sách đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo dự toán được giao. Hoạt 

động y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đảm bảo; hoạt động thể thao, văn hóa xã 

hội diễn ra sôi nổi. Các chương trình “thành phố 5 không”,“ thành phố 3 có” tiếp tục 

được duy trì thực hiện; đẩy mạnh triển khai chương trình nhà ở xã hội, các chủ trương 

an sinh xã hội, phối hợp giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học 

v.v.. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định.  
 

Tuy nhiên, tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, giá vật tư, nhiên 

liệu và các chi phí đầu vào tăng, tình trạng thiếu điện, khả năng tiếp cận vốn cho sản 

xuất, đầu tư v.v.. ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Thành 

phố. Công tác quản lý, điều hành và giải ngân các dự án ODA, các chương trình mục 

tiêu quốc gia; việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, công tác bố trí tái định cư 

một số dự án còn chậm. Lĩnh vực trật tự an toàn xã hội nổi lên một số vấn đề cần tiếp 

tục chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa như tình trạng cướp giật, trộm đêm, an toàn giao thông, 

trật tự vỉa hè. 

 

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2010. 
 

a) Tiếp tục rà soát, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 

85/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2010 và thực 

hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững đà tăng trưởng 

kinh tế, không để lạm phát cao, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - 

xã hội năm 2010, góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2006-2010. 
 

b) Về kinh tế: Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư, tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp 

để nắm bắt và có chủ trương, giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Tạo điều 

kiện để doanh nghiệp được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ. 

Khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, năng 

lượng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; Có giải pháp cân đối và phân phối 

nguồn điện đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, chống hạn, không để xảy ra mất điện 

liên tục, kéo dài.  

Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất 

khẩu, phát triển thị trường và mặt hàng xuất khẩu. Khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu 

hàng hóa có nhiều tiềm năng, lợi thế như: điện tử, thiết bị điện, dụng cụ thể thao, thủy 

sản, dệt may, da giày và sản phẩm phần mềm.  

Tiếp tục củng cố các tổ đội khai thác thủy sản và tổ đội thông tin liên lạc nhằm 

hỗ trợ trong khai thác, giảm rủi ro trên biển. Chỉ đạo sản xuất hiệu quả vụ Hè Thu, 

Đông Xuân, phòng chống hạn, các loại dịch hại, sâu bệnh trên cây trồng và chuẩn bị 

giống cây. Quản lý tốt môi trường chăn nuôi và kiểm soát dịch bệnh. Tăng cường quản 

lý nhà nước về bảo vệ phát triển rừng và phòng chống cháy rừng. Triển khai các biện 

pháp phòng, chống lụt, bão năm 2010.  

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
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dùng hàng Việt Nam”. Có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp dự trữ các mặt 

hàng thiết yếu, đảm bảo tiêu dùng trong các dịp lễ, Tết và mùa mưa bão. Tăng cường 

kiểm soát giá cả thị trường, quản lý chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Ngăn chặn, xử lý các hành vi đầu cơ, tăng giá, gây mất ổn định thị trường, ảnh hưởng 

tới sản xuất và đời sống.  

Tổ chức Chương trình kích cầu du lịch năm 2010 “Việt Nam - Điểm đến của 

bạn” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động. Tiếp tục rà soát, đôn đốc, hỗ trợ 

đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các dự án du lịch phục vụ những sự kiện và ngày 

lễ lớn năm 2010. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá để thu hút khách quốc tế và 

nội địa tại các thị trường tiềm năng. Xử lý triệt để tình trạng bu bám, chèo kéo khách 

và giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Triển khai các công tác chuẩn bị cho Cuộc thi bắn 

pháo hoa quốc tế 2011. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế hỗ trợ lãi suất năm 2010 của Chính phủ 

cho doanh nghiệp; Theo dõi, bám sát việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch về tổ chức 

triển khai chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động Ngân hàng an toàn, hiệu quả theo 

Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ. 
 

c) Về thu hút, quản lý đầu tư: Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư mới 

trong và ngoài nước đi đôi với tăng cao vốn thực hiện. Tạo điều kiện thuận lợi để một 

số dự án lớn đã đăng ký cấp phép đầu tư sớm hoàn thành thủ tục, triển khai dự án. 

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, công trình quan trọng phục vụ tái 

định cư và phát triển kinh tế - xã hội thành phố như: Cầu Rồng, Cầu mới Nguyễn Văn 

Trỗi - Trần Thị Lý, đường Nguyễn Văn Linh nối dài đến đường Trường Sa, dự án Khu 

đô thị sinh thái Hòa Xuân v.v.. Tiếp tục hoàn thành các công trình: Phần móng Trung 

tâm Hành chính thành phố, Trường THCS Nguyễn Khuyến, Bệnh viện Đa khoa 600 

giường, các khu chung cư thu nhập thấp và các khu tái định cư; đặc biệt tập trung đẩy 

nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 

lần thứ VI.  

Tập trung chỉ đạo hoàn thành các hạng mục và tăng cường giải ngân các dự án 

ODA, nhất là dự án Cơ sở hạ tầng ưu tiên, dự án Xe buýt công cộng thân thiện với môi 

trường, dự án Nâng cấp hệ thống tín hiệu điều khiển giao thông và xúc tiến triển khai 

nhanh các dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng, dự án Đầu tư mở rộng hệ 

thống cấp nước Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 v.v... 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải toả đền bù, bố trí tái định cư, bảo 

đảm tiến độ giao mặt bằng cho các công trình, dự án đầu tư theo cam kết, kiên quyết 

thu hồi các dự án giữ đất kéo dài và thực hiện tốt mục tiêu “Năm giải tỏa đền bù, tái 

định cư và an sinh xã hội”.  

Thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo tiến độ và chất 

lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát. Tăng cường quản lý Nhà nước về quy 

hoạch, đô thị; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép. 

Xử lý các điểm ngập úng trước mùa mưa bão. Tiếp tục giải quyết các điểm nóng về ô 

nhiễm môi trường. Xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng để triển khai Đề án “Xây 

dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”. Tập trung triển khai trồng cây xanh trên các 

đường phố chính. 
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d) Về quản lý thu chi ngân sách: Tổ chức tốt công tác thu ngân sách, chủ động 

cân đối phù hợp các nguồn thu, chi ngân sách một cách hiệu quả, đảm bảo các nhiệm 

vụ chi theo kế hoạch. Quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước linh hoạt, chặt chẽ, 

tiết kiệm và hiệu quả. Triển khai thực hiện có hiệu quả Hệ thống thông tin quản lý 

Ngân sách và Kho bạc (TABMIS), tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách. 
 

e) Về khoa học và công nghệ: Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ ứng dụng 

khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành 

phố, các chương trình hợp tác về khoa học - công nghệ và phối hợp triển khai Kế hoạch 

xây dựng cơ sở nghiên cứu của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tại Đà Nẵng.  
 

g) Về văn hóa - xã hội: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các hoạt động văn 

hóa phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn hướng đến Đại lễ 1000 năm Thăng 

Long - Hà Nội. Tập trung tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần 

thứ VI-2010, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong Đại hội. Tổ chức tốt Đại hội Thi 

đua yêu nước thành phố lần thứ III (2006-2010).  

Kiểm tra, đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, cơ sở vật chất 

trường lớp phục vụ năm học 2010-2011. Quy định việc thu chi Quỹ Phụ huynh học 

sinh, có mức trần theo từng vùng, mục đích chi và trách nhiệm của nhà trường.   

Chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, 

tiêu chảy cấp. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác DS-

KHHGĐ.  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình thành phố “5 không”, “3 có” gắn 

với việc triển khai các đề án, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU và Chỉ thị số 25-

CT/TU của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có 

hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật và 

phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố nhằm làm giảm các nguyên nhân, 

điều kiện phát sinh tội phạm. Khởi công các công trình: Khu ký túc xá sinh viên phía 

Đông thành phố, tiếp tục triển khai chương trình 7.000 căn hộ chung cư dành cho người 

có thu nhập thấp v.v.. phục vụ mục tiêu “có nhà ở”.  
 

h) Về chính quyền - thanh tra - tư pháp: Tiếp tục cải cách hành chính, tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, các thành phần kinh tế tiếp cận và giải quyết dịch vụ 

công. Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế 

một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã. Thực hiện tốt chương 

trình về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký khắc dấu theo mô hình một cửa 

liên thông.  

Xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh và giải quyết các vụ tồn 

đọng kéo dài; tiến hành có hiệu quả, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 
 

i) Về an ninh - quốc phòng: Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền 

với bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh tế trên biển. Chủ động phòng 

chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.  

Phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động bạo loạn, khủng bố. Đảm bảo an ninh, an 
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toàn các Hội nghị trong khuôn khổ “Năm Chủ tịch ASEAN”, Đại hội TDTT toàn quốc 

lần thứ VI-2010 tổ chức tại Đà Nẵng. Bảo vệ tốt Đại hội Đảng  bộ quận huyện, Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. 

Thành lập khu điều trị riêng cho bệnh nhân nghiện ma túy bị nhiễm HIV đã chuyển 

sang giai đoạn AIDS. Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trộm cắp, 

cướp giật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng v.v.. Sơ kết, rút kinh nghiệm 

công tác tuần tra đêm. Tăng cường đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự vỉa 

hè. 

 

3. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của UBND thành phố: 
 

a) Thông qua Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về tình hình thực hiện vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2010. 
 

b) Thông qua các Tờ trình: Tờ trình số 4164/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 

2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, 

chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã; Tờ trình số 3823/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2010 

của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị thôi hưởng chế độ trợ cấp thêm hàng 

tháng đối với cán bộ chuyên trách, công chức phường, xã theo quy định tại Nghị quyết 

số 03/1998/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 1998 của Hội đồng nhân dân thành phố 

Đà Nẵng khóa V, kỳ họp thứ 5; Tờ trình số 3845/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 

2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quy định mức chi tiêu đón tiếp khách 

nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong 

nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

4. Về thực hiện các cam kết tại phiên chất vấn của đại biểu HĐND thành 

phố tại kỳ họp: 
 

a) Công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư: 

- Hoàn thành dứt điểm việc hoàn trả tiền chênh lệch cho các hộ dân thuộc diện 

giải tỏa tại Khu dân cư Bàu Hạc, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê trong tháng 7 

năm 2010. 

- Hoàn thành dứt điểm việc giải tỏa, bàn giao mặt bằng để thi công các khu tái 

định cư dọc tuyến đường ĐT602 trong tháng 8 năm 2010 và hoàn thành việc bố trí đất 

tái định cư thực tế chậm nhất vào cuối năm 2010. 

- Trên cơ sở rà soát lại quy hoạch, phương án đầu tư của Khu dân cư số 3 Nguyễn 

Tri Phương mở rộng, UBND thành phố công bố chính thức việc đầu tư xây dựng khu 

dân cư này chậm nhất vào cuối tháng 8 năm 2010. 

- Hoàn thành dứt điểm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Khu tái định cư Giáng 

Nam 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang trước ngày 30 tháng 12 năm 2010 để có đất 

bố trí tái định cư. 
 

b) Vấn đề giao thông, ô nhiễm môi trường và thoát nước: 
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- Trong tháng 7 năm 2010 hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch dự án khu Đầm 

Rong, tiếp tục hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công dự án trong năm 2011; 

trước mắt có biện pháp khắc phục tạm thời việc thoát nước tại khu vực này trong mùa 

mưa năm 2010. 

- Hoàn thành việc đấu nối hệ thống xử lý khí thải từ Nhà máy Thép Dana -Ý và 

Nhà máy Thép Thái Bình Dương, đấu nối hệ thống xử lý nước thải tại các khu công 

nghiệp Liên Chiểu, Hòa Khánh, khu công nghiệp dịch vụ thuỷ sản và cảng cá Âu thu-

yền Thọ Quang chậm nhất trong tháng 7 năm 2010. Đồng thời, thực hiện việc hỗ trợ 

cho các hộ dân thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang bị ảnh hưởng do ô 

nhiễm nguồn nước từ Khu công nghiệp Hòa Khánh. Tăng cường công tác kiểm tra, xử 

phạt các doanh nghiệp vi phạm về ô nhiễm môi trường và đóng cửa hoạt động đối với 

các xí nghiệp, nhà máy vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe 

người dân. 

- Bắt đầu từ tháng 10 năm 2010, triển khai thi công hệ thống thoát nước tại 

đường Đống Đa (đoạn giáp với đường Lê Lợi - Trần Quý Cáp và đoạn giáp với đường 

Lý Tự Trọng nối dài). 

- Tập trung xử lý việc thu gom nước thải để đấu nối vào hệ thống chung tại các 

tuyến đường nối ra đường Nguyễn Tất Thành; không để nước thải đổ trực tiếp ra biển. 

Đồng thời, triển khai các biện pháp khắc phục hiệu quả tình trạng ô nhiễm bụi trong 

quá trình thi công dự án Dewon - Khu đô thị Đa Phước. 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành trong năm 2010 đối với công trình 

đường bao quanh khu Thương xá Vĩnh Trung; khởi công xây dựng đường Nguyễn 

Chánh vào tháng 7 năm 2010 và thi công đường Phan Văn Định chậm nhất vào tháng 

9 năm 2010. 
 

c) Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm: 

UBND thành phố tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp có trách nhiệm liên quan 

phối hợp, tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm 

bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. 
 

d) Về các vụ việc khiếu nại, tố cáo:  

- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố tập trung giám sát việc 

giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, cụ thể như vụ việc nhà, đất số 30, 32 đường 

Lê Lai và vụ việc 256, 258 đường Hùng Vương. 

- Chủ tịch UBND thành phố tiếp dân và có báo cáo bằng văn bản cho Thường 

trực HĐND thành phố về kết quả giải quyết vụ việc nhà, đất số 01 đường Hoàng Văn 

Thụ chậm nhất cuối tháng 7 năm 2010. 
 

e) Quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet: 

UBND thành phố tập trung chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tiếp tục tăng cường 

công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet, thực hiện nghiêm túc việc xử 

phạt đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm theo quy định của pháp luật, tăng cường các 

biện pháp hạn chế tác động tiêu cực của game online đối với học sinh và thanh thiếu 

niên. 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hành các sở, ngành và chính quyền các 

cấp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết này của Hội đồng nhân dân thành 

phố. 
 

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

Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân các xã tăng cường kiểm tra, đôn 

đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
 

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên 

của Mặt trận giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện 

các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 
 

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong toàn 

thành phố phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng 

phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2010. 

 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004-

2011, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2010./.  

 
  CHỦ TỊCH 

 

 

        Nguyễn Bá Thanh 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 96/2010/NQ-HĐND                          Đà Nẵng, ngày 14  tháng7  năm 2010 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ VII, NHIỆM KỲ 2004 - 2011, KỲ HỌP THỨ 16 

 
 

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;  

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội 

khoá XII kỳ họp thứ V về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong 

giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ 

về đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;  

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 

qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí 

đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 

học 2014 - 2015; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 
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Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Sau khi nghe Tờ trình số 3874/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 

2004 - 2011, kỳ họp thứ 16 xem xét quy định và điều chỉnh một số nội dung quy định 

về phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất nội dung Tờ trình số 3874/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 

2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thành 

phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 16 xem xét quy định và điều chỉnh một 

số nội dung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:  

1. Quy định về học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập 

năm học 2010 - 2011. Đối với khoản b của mục 4 phần I về mức thu học phí năm học 

2010 - 2011 của học sinh nhà trẻ, mẫu giáo vùng 3, mức thu là 30.000 đồng/ người 

/tháng.    

2. Điều chỉnh quy định về phí sử dụng cảng cá, phí sử dụng lề đường, bến, bãi, 

mặt nước tại khu vực Cảng cá, Âu thuyền Thọ Quang. 

3. Điều chỉnh đối tượng nộp phí đối với phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và 

tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu phí, tỷ lệ nộp ngân sách đối với phí tham quan Bảo tàng 

Điêu khắc Chăm.  

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về mức thu, chế 

độ quản lý và sử dụng đối với từng loại phí, lệ phí đã được Hội đồng nhân dân thành 

phố thông qua tại Điều 1, Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004 

- 2011, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2010./. 
 

      

                                                                                       CHỦ TỊCH 
 

                                                                                                                           Nguyễn Bá Thanh                
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
____________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________ 

Số: 97/2010/NQ-HĐND             Đà Nẵng, ngày 14  tháng 7  năm 2010 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
______________________________ 

  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII,  

NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 16 

 

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

năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ 

ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; 

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-VHTT, ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn 

hoá - Thông tin Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, 

phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 

11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;  

Sau khi nghe Tờ trình số 4000/TTr-UBND, ngày 03 tháng 7 năm 2010 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án đặt tên đường tại thành phố Đà Nẵng, 

báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

       Điều 1. Đặt tên cho một số đường của thành phố như sau: 
 

I. Tuyến đường từ nút cuối đường ra Bãi Bắc - đường Hoàng Sa và đường 

Sơn Trà - Điện Ngọc đến giáp địa phận tỉnh Quảng Nam, có 02 đường: 
 

1. Điều chỉnh điểm đầu và điểm cuối của đường Hoàng Sa: Đường Hoàng Sa 

được nối dài về phía Bắc và phía Nam và có điểm đầu là nút cuối đường ra Bãi Bắc và 

điểm cuối giáp đường Nguyễn Công Trứ, chiều dài 15.510m. 
 

2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Công Trứ, đến giáp địa phận tỉnh Quảng Nam, 

chiều dài 11.260m, đặt tên là Trường Sa. 

 

II. Khu dân cư An Cư 2, An Cư 3, An Cư 4, quận Sơn Trà, có 03 đường: 

1. Đoạn đường từ đường 21m đang thi công, đến giáp đường Nguyễn Công Trứ, 

chiều dài 1.820m, đặt tên là Hồ Nghinh. 
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2. Đoạn đường từ đường Sơn Trà - Điện Ngọc, đến giáp đường 33m đang thi 

công, chiều dài 575m, đặt tên là Norman Morrison (Biển tên đường ghi là Đường 

Morrison). 
 

3. Đoạn đường từ đường Sơn Trà - Điện Ngọc, đến giáp đường 33m đang thi 

công, chiều dài 575m, đặt tên là Francis Henry Loseby (Biển tên đường ghi là Đường 

Loseby). 

III. Khu dân cư An Nhơn 1, Khu dân cư An Cư 2 mở rộng, quận Sơn Trà, 

có 14 đường: 
 

1. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công, đến giáp đường 5,5m đang thi 

công, chiều dài 780m, đặt tên là Nguyễn Xuân Khoát. 
 

2. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công, đến giáp đường An Nhơn 2, chiều 

dài 415m, đặt tên là Tạ Mỹ Duật. 
 

3. Đoạn đường từ đường Dương Đình Nghệ, đến giáp đường An Nhơn 3, chiều 

dài 275m, đặt tên là An Nhơn 1. 
 

4. Đoạn đường từ đường Dương Đình Nghệ, đến giáp đường An Nhơn 7, chiều 

dài 145m, đặt tên là An Nhơn 2. 
 

5. Đoạn đường từ đường Tạ Mỹ Duật, đến giáp đường Ngô Quyền, chiều dài 

270m, đặt tên là An Nhơn 3. 
          

6. Đoạn đường từ đường Tạ Mỹ Duật, đến giáp đường An Nhơn 7, chiều dài 

90m, đặt tên là An Nhơn 4. 
 

7. Đoạn đường từ đường Tạ Mỹ Duật, đến giáp đường An Nhơn 7, chiều dài 

90m, đặt tên là An Nhơn 5. 
 

8. Đoạn đường từ đường 5,5m đang thi công, đến giáp đường An Nhơn 5, chiều 

dài 140m, đặt tên là An Nhơn 6. 
 

9. Đoạn đường từ Khu dân cư, đến giáp đường An Nhơn 1, chiều dài 335m, đặt 

tên là An Nhơn 7. 
 

10. Đoạn đường từ Khu dân cư, đến giáp đường An Nhơn 1, chiều dài 280m, đặt 

tên là An Nhơn 8. 
 

11. Đoạn đường từ đường Dương Đình Nghệ, đến giáp đường 5,5m đang thi 

công, chiều dài 388m, đặt tên là Hà Bổng. 
 

12. Đoạn đường từ đường Dương Đình Nghệ, đến giáp đường Nguyễn Công 

Trứ, chiều dài 450m, đặt tên là Hà Đặc. 
 

13. Đoạn đường từ đường 15m đang thi công, đến giáp đường 21m đang thi 

công, chiều dài 345m, đặt tên là Dương Tự Minh. 
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14. Đoạn đường từ đường Dương Đình Nghệ, đến giáp đường Nguyễn Công 

Trứ, chiều dài 375m, đặt tên là Phạm Tu. 

 

IV. Khu dân cư Sơn Thủy, Khu dân cư Trung tâm hành chính quận Ngũ 

Hành Sơn, có 12 đường: 
 

1. Đoạn đường từ đường Chu Cẩm Phong, đến giáp đường Sơn Thủy 11, chiều 

dài 470m, đặt tên là Bùi Thế Mỹ. 
 

2. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Lương Thúc Kỳ, 

chiều dài 180m, đặt tên là Sơn Thủy 1. 
 

3. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Lương Thúc Kỳ, 

chiều dài 180m, đặt tên là Sơn Thủy 2. 
 

4. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Hải Triều, chiều dài 

275m, đặt tên là Sơn Thủy 3. 
 

5. Đoạn đường từ đường Sơn Thủy 5, đến giáp đường Sơn Thủy 3, chiều dài 

160m, đặt tên là Sơn Thủy 4. 
 

6. Đoạn đường từ đường Lương Thúc Kỳ, đến giáp đường Hải Triều, chiều dài 

90m, đặt tên là Sơn Thủy 5. 
 

7. Đoạn đường từ đường 11,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Bùi Thế Mỹ, chiều 

dài 120m, đặt tên là Sơn Thủy 6. 
 

8. Đoạn đường từ đường 11,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Bùi Thế Mỹ, chiều 

dài 130m, đặt tên là Sơn Thủy 7. 
 

9. Đoạn đường từ đường Sơn Thủy 7, đến giáp đường Sơn Thủy 11, chiều dài 

320m, đặt tên là Sơn Thủy 8. 
 

10. Đoạn đường từ đường Sơn Thủy 8, đến giáp đường Bùi Thế Mỹ, chiều dài 

80m, đặt tên là Sơn Thủy 9. 
 

11. Đoạn đường từ đường Sơn Thủy 8, đến giáp đường Bùi Thế Mỹ, chiều dài 

90m, đặt tên là Sơn Thủy 10. 
 

12. Đoạn đường từ đường 11,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Bùi Thế Mỹ, 

chiều dài 180m, đặt tên là Sơn Thủy 11. 

 

V. Đường cạnh Bệnh viện 600 giường, quận Ngũ Hành Sơn, có 01 đường: 
 

1. Đoạn đường từ đường Lê Văn Hiến, đến giáp Khu dân cư đang thi công, chiều 

dài 270m, đặt tên là Alexandre Yersin (Biển tên đường ghi là  Đường Yersin). 

 

VI. Khu dân cư Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường, Khu dân cư số 3 Nguyễn 

Tri Phương, quận Cẩm Lệ, có 10 đường: 
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1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Thượng Hiền, đến giáp đường Bình Hòa 5, 

chiều dài 135m, đặt tên là Bình Hòa 1. 
 

2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Thượng Hiền, đến giáp đường Trần Thủ Độ, 

chiều dài 190m, đặt tên là Bình Hòa 2. 
 

3. Đoạn đường từ đường Nguyễn Thượng Hiền, đến giáp đường Bình Hòa 5, 

chiều dài 120m, đặt tên là Bình Hòa 3. 
 

4. Đoạn đường từ đường Nguyễn Thượng Hiền, đến giáp đường Bình Hòa 5, 

chiều dài 120m, đặt tên là Bình Hòa 4. 
 

5. Đoạn đường từ đường Trịnh Hoài Đức, đến giáp đường Trần Phước Thành, 

chiều dài 295m, đặt tên là Bình Hòa 5. 
          

6. Đoạn đường từ đường Nguyễn Phong Sắc, đến giáp đường Trần Phước Thành, 

chiều dài 110m, đặt tên là Bình Hòa 6. 
 

7. Đoạn đường từ đường Bình Hòa 6, đến giáp đường Nguyễn Duy, chiều dài 

70m, đặt tên là Bình Hòa 7. 
 

8. Đoạn đường từ đường Bình Hòa 9, đến giáp đường Nguyễn Phong Sắc, chiều 

dài 105m, đặt tên là Bình Hòa 8. 
 

9. Đoạn đường từ đường Trần Thủ Độ, đến giáp đường Cách mạng Tháng 8, 

chiều dài 190m, đặt tên là Bình Hòa 9. 
           

10. Đoạn đường từ đường nhánh Nguyễn Tri Phương, đến giáp đường Cách 

Mạng Tháng 8, chiều dài 635m, đặt tên là Hà Tông Quyền. 

 

VII. Khu dân cư Trung tâm Hội chợ triển lãm (quận Cẩm Lệ), có 03 đường: 

 

1. Đoạn đường từ đường Bình Hòa 11, đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 150m, đặt tên là Bình Hòa 10. 
 

2. Đoạn đường từ đường Bình Hòa 10, đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 200m, đặt tên là Bình Hòa 11. 
 

3. Đoạn đường từ đường Bình Hòa 10, đến giáp đường Bình Hòa 11, chiều dài 

140m, đặt tên là Bình Hòa 12. 

 

VIII. Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, Khu dân cư Tây Nam Hòa 

Cường và một phần Khu dân cư Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường, quận Hải 

Châu, quận Cẩm Lệ, có 38 đường: 
 

1. Đoạn đường từ đường nút giao thông đường 2 Tháng 9 và Cách Mạng Tháng 

8, đến giáp đường Nguyễn Hữu Thọ, chiều dài 1.690m, đặt tên là Xô Viết Nghệ Tĩnh. 
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2. Đoạn đường từ đường Tố Hữu, đến giáp đường Huỳnh Tấn Phát, chiều dài 

920m, đặt tên là Phan Trọng Tuệ. 
 

3. Đoạn đường từ đường Nguyễn Khánh Toàn, đến giáp đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, chiều dài 520m, đặt tên là Trần Đức Thảo. 
 

4. Đoạn đường từ đường Lương Nhữ Hộc, đến giáp đường Lý Nhân Tông, chiều 

dài 110m, đặt tên là Tân An 1. 
 

5. Đoạn đường từ đường Lê Đại, đến giáp đường Lương Nhữ Hộc, chiều dài 

150m, đặt tên là Tân An 2. 

 

6. Đoạn đường từ đường Thân Cảnh Phúc, đến giáp đường Nguyễn Khánh Toàn, 

chiều dài 150m, đặt tên là Tân An 3. 
 

7. Đoạn đường từ đường Hàn Thuyên, đến giáp đường Nguyễn Cư Trinh, chiều 

dài 200m, đặt tên là Bình An 1. 
 

8. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đổng Chi, đến giáp đường Bình An 1, chiều 

dài 120m, đặt tên là Bình An 2. 
 

9. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đổng Chi, đến giáp đường Bình An 1, chiều 

dài 120m, đặt tên là Bình An 3. 
 

10. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đổng Chi, đến giáp đường Ngô Tất Tố, chiều 

dài 160m, đặt tên là Bình An 4. 
 

11. Đoạn đường từ đường Bình An 4, đến giáp đường Phan Đăng Lưu, chiều dài 

180m, đặt tên là Bình An 5. 
 

12. Đoạn đường từ đường Trần Văn Giáp, đến giáp đường Nguyễn Phẩm, chiều 

dài 90m, đặt tên là Bình An 6. 
 

13. Đoạn đường từ đường Hồ Biểu Chánh, điểm cuối giáp đường Lê Thanh Nghị, 

chiều dài 150m, đặt tên là Tiên Sơn 1. 
 

14. Đoạn đường từ đường Tiên Sơn 1, đến giáp đường Huy Cận, chiều dài 275m, 

đặt tên là Tiên Sơn 2. 
 

15. Đoạn đường từ đường Tiên Sơn 1, điểm cuối giáp đường Tiên Sơn 4, chiều 

dài 85m, đặt tên là Tiên Sơn 3. 
 

16. Đoạn đường từ đường Hồ Biểu Chánh, đến giáp đường Tiên Sơn 2, chiều 

dài 100m, đặt tên là Tiên Sơn 4. 
 

17. Đoạn đường từ đường Hồ Biểu Chánh, đến giáp đường Tiên Sơn 2, chiều 

dài 100m, đặt tên là Tiên Sơn 5. 
 

18. Đoạn đường từ đường Hồ Biểu Chánh, đến giáp đường Tiên Sơn 2, chiều 

dài 100m, đặt tên là Tiên Sơn 6. 
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19. Đoạn đường từ đường Phan Đăng Lưu, đến giáp đường 10,5m đang thi công, 

chiều dài 190m, đặt tên là Tiên Sơn 7. 
 

20. Đoạn đường từ đường Tiên Sơn 7, đến giáp đường Tiên Sơn 7, chiều dài 

330m, đặt tên là Tiên Sơn 8. 
 

21. Đoạn đường từ đường 10,5m đang thi công, đến giáp đường Huy Cận, chiều 

dài 240m, đặt tên là Tiên Sơn 9. 
 

22. Đoạn đường từ đường 10,5m đang thi công, đến giáp đường Huy Cận, chiều 

dài 240m, đặt tên là Tiên Sơn 10. 
 

23. Đoạn đường từ đường Tiên Sơn 10, đến giáp đường Tiên Sơn 9, chiều dài 

110m, đặt tên là Tiên Sơn 11 
 

24. Đoạn đường từ đường Hồ Nguyên Trừng, đến giáp đường Hồ Nguyên Trừng, 

chiều dài 210m, đặt tên là Tiên Sơn 12. 
 

25. Đoạn đường từ đường Hồ Nguyên Trừng, đến giáp đường Lê Nổ, chiều dài 

170m, đặt tên là Tiên Sơn 14. 
 

26. Đoạn đường từ đường Lê Nổ, đến giáp đường Lê Văn Đức, chiều dài 170m, 

đặt tên là Tiên Sơn 15. 
 

27. Đoạn đường từ đường Tiên Sơn 15, đến giáp đường Nơ Trang Lơng, chiều 

dài 95m, đặt tên là Tiên Sơn 16. 
 

28. Đoạn đường từ đường Đoàn Quý Phi, đến giáp đường Lê Văn Đức, chiều 

dài 110m, đặt tên là Tiên Sơn 17. 
      

29. Đoạn đường từ đường Núi Thành, điểm cuối giáp đường Mạc Thị Bưởi, 

chiều dài 230m, đặt tên là Tiên Sơn 18. 
 

30. Đoạn đường từ đường Hồ Nguyên Trừng, đến giáp phía bắc Công viên Thanh 

niên, chiều dài 185m, đặt tên là Tiên Sơn 19. 
 

31. Đoạn đường từ đường Tiên Sơn 19, đến giáp đường Tiên Sơn 19, chiều dài 

190m, đặt tên là Tiên Sơn 20. 
 

32. Đoạn đường từ đường Tố Hữu, đến giáp đường Huy Cận, chiều dài 140m, 

đặt tên là Hưng Hóa 1. 
 

33. Đoạn đường từ đường Hoàng Xuân Nhị, đến giáp đường Trần Đức Thảo, 

chiều dài 140m, đặt tên là Hưng Hóa 2. 
 

34. Đoạn đường từ đường Tố Hữu, đến giáp đường Hưng Hóa 2, chiều dài 90m, 

đặt tên là Hưng Hóa 3. 
 

35. Đoạn đường từ đường Tố Hữu, đến giáp đường Huy Cận, chiều dài 140m, 

đặt tên là Hưng Hóa 4. 
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36. Đoạn đường từ đường Tố Hữu, đến giáp đường Huy Cận, chiều dài 140m, 

đặt tên là Bàu Tràm 1. 
 

37. Đoạn đường từ đường Tố Hữu, đến giáp đường Huy Cận, chiều dài 140m, 

đặt tên là Bàu Tràm 2. 
 

38. Đoạn đường từ đường Lương Nhữ Hộc, đến giáp đường Bùi Kỷ, chiều dài 

90m, đặt tên là Bàu Tràm 3. 

 

IX. Khu dân cư số 1, số 2 Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu, có 10 đường: 
 

1. Đoạn đường từ đường Tiểu La, đến giáp đường Nguyễn Hữu Thọ, chiều dài 

1.010m, đặt tiếp tên là Tiểu La. 
 

2. Điều chỉnh điểm đầu và điểm cuối đường Lê Thanh Nghị: Đường Lê Thanh 

Nghị được nối dài về phía bắc và phía nam có điểm đầu là đường Tiểu La và điểm cuối 

là đường Cách Mạng Tháng 8, chiều dài 2.135m. 
 

3. Đoạn đường từ đường Tiểu La, đến giáp đường Ỷ Lan Nguyên Phi, chiều dài 

422m, đặt tên là Hoàng Thúc Trâm. 
 

4. Đoạn đường từ đường Hoàng Thúc Trâm, đến giáp đường Lương Nhữ Hộc, 

chiều dài 265m, đặt tên là Cầm Bá Thước. 
 

5. Đoạn đường từ đường Lê Bá Trinh, đến giáp đường Lê Thanh Nghị, chiều dài 

105m, đặt tiếp tên là Lê Bá Trinh. 
 

6. Đoạn đường từ đường Lê Thanh Nghị, đến giáp đường Lê Bá Trinh, chiều dài 

140m, đặt tên là Đốc Ngữ. 
 

7. Đoạn đường từ đường Mai Dị, đến giáp đường Lê Thanh Nghị, chiều dài 

160m, đặt tiếp tên là Mai Dị. 
 

8. Đoạn đường từ đường Mai Dị, đến giáp đường Ỷ Lan Nguyên Phi, chiều dài 

210m, đặt tên là Tạ Hiện. 
 

9. Đoạn đường từ đường Lê Cơ, đến giáp đường Ỷ Lan Nguyên Phi, chiều dài 

75m, đặt tiếp tên là Lê Cơ. 
 

10. Đoạn đường từ đường Trưng Nữ Vương (hiện nay nhân dân đang gọi là kiệt 

535), đến giáp đường Nguyễn Hữu Thọ, chiều dài 560m, đặt tên là Trần Tấn Mới. 

 

X. Khu dân cư nam cầu Tuyên Sơn, quận Hải Châu, có 09 đường: 
 

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Lộ Trạch, đến giáp đường Nguyễn Hanh, chiều 

dài 200m, đặt tiếp tên là Nguyễn Lộ Trạch. 
 

2. Đoạn đường từ đường Phạm Văn Bạch, đến giáp đường Cách Mạng Tháng 8, 

chiều dài 242m, đặt tiếp tên là Phạm Văn Bạch. 
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3. Đoạn đường từ đường gom cầu Tuyên Sơn, đến giáp đường Trương Chí 

Cương, chiều dài 222m, đặt tên là Nguyễn Hanh. 
 

4. Đoạn đường từ đường Phạm Văn Bạch, đến giáp đường Nguyễn Sơn, chiều 

dài 200m, đặt tên là Hóa Sơn 1. 
 

5. Đoạn đường từ đường Phạm Văn Bạch, đến giáp đường Nguyễn Sơn, chiều 

dài 180m, đặt tên là Hóa Sơn 2. 
          

6. Đoạn đường từ đường Phạm Văn Bạch, đến giáp đường ven sông Tuyên Sơn 

- Túy Loan, chiều dài 290m, đặt tên là Hóa Sơn 3. 
 

7. Đoạn đường từ đường Nguyễn Thành Ý, đến giáp đường Hóa Sơn 3, chiều 

dài 115m, đặt tên là Hóa Sơn 4. 
 

8. Đoạn đường từ đường Hóa Sơn 4, đến giáp đường Nguyễn Sơn, chiều dài 

95m, đặt tên là Hóa Sơn 5. 
 

9. Đoạn đường từ đường Nguyễn Thành Ý, đến giáp đường Nguyễn Xuân Nhĩ, 

chiều dài 275m, đặt tên là Hóa Sơn 6. 

 

XI. Đường nối từ đường Nguyễn Hữu Thọ ra Quốc lộ 1A , quận Cẩm Lệ, có 

01 đường: 
 

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Hữu Thọ, đến giáp đường Trường Chinh, chiều 

dài 1.690m, đặt tên là Lê Đại Hành. 

 

XII. Khu dân cư An Hòa, quận Cẩm Lệ, có 12 đường: 
 

1. Đoạn đường từ đường Cách Mạng Tháng 8, đến giáp đường ven sông, chiều 

dài 270m, đặt tên là An Hòa 1. 
 

2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Quý Đức, đến giáp đường Nguyễn Đỗ Mục, 

chiều dài 160m, đặt tên là An Hòa 2. 
 

3. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đỗ Mục, đến giáp đường ven sông, chiều dài 

90m, đặt tên là An Hòa 3. 
 

4. Đoạn đường từ đường Nguyễn Quý Đức, đến giáp đường ven sông, chiều dài 

275m, đặt tên là An Hòa 4. 
 

5. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Bổng, đến giáp đường Hoàng Ngọc Phách, 

chiều dài 65m, đặt tên là An Hòa 5. 
 

6. Đoạn đường từ đường Hoàng Xuân Hãn, đến giáp đường ven sông, chiều dài 

130m, đặt tên là An Hòa 6. 
 

7. Đoạn đường từ đường Hoàng Xuân Hãn, đến giáp đường An Hòa 6, chiều dài 

160m, đặt tên là An Hòa 7.  
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8. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Huyên, đến giáp đường Đặng Văn Ngữ, 

chiều dài 130m, đặt tên là An Hòa 8. 
 

9. Đoạn đường từ đường ven sông, đến giáp đường Ông Ích Đường, chiều dài 

180m, đặt tên là An Hòa 9. 
          

10. Đoạn đường từ đường Hoàng Xuân Hãn, đến giáp đường An Hòa 9, chiều 

dài 265m, đặt tên là An Hòa 10. 
 

11. Đoạn đường từ đường An Hòa 9, đến giáp khu dân cư, chiều dài 100m, đặt 

tên là An Hòa 11. 
 

12. Điều chỉnh điểm đầu và điểm cuối đường Phạm Tứ: Đường Phạm Tứ được 

nối dài về phía Đông Bắc và Tây Nam có điểm đầu là đường Nguyễn Hữu Thọ và điểm 

cuối là đường Ông Ích Đường, chiều dài 825m. 

 

XIII. Khu dân cư Thanh Lộc Đán mới, quận Thanh Khê, có 06 đường: 
 

1. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Điện Biên Phủ, 

chiều dài 185m, đặt tên là Bàu Trảng 1. 
 

2. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Bàu Trảng 6, chiều 

dài 135m, đặt tên là Bàu Trảng 2. 
 

3. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Bàu Trảng 6, chiều 

dài 150m, đặt tên là Bàu Trảng 3. 
 

4. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Bàu Trảng 6, chiều 

dài 170m, đặt tên là Bàu Trảng 4. 
 

5. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Điện Biên Phủ, 

chiều dài 230m, đặt tên là Bàu Trảng 5. 
 

6. Đoạn đường từ đường Bàu Trảng 1, đến giáp đường Bàu Trảng 5, chiều dài 

280m, đặt tên là Bàu Trảng 6.  

 

XIV. Khu dân cư Bàu Hạc, quận Thanh Khê, có 06 đường: 
 

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Hoàng, đến giáp đường Bàu Hạc 5, chiều dài 

115m, đặt tên là Bàu Hạc 1. 
 

2. Đoạn đường từ đường Bàu Hạc 1, đến giáp đường Bàu Hạc 6, chiều dài 180m, 

đặt tên là Bàu Hạc 2. 
 

3. Đoạn đường từ đường Nguyễn Hoàng, đến giáp đường Bàu Hạc 2, chiều dài 

65m, đặt tên là Bàu Hạc 3. 
 

4. Đoạn đường từ đường Nguyễn Hoàng, đến giáp đường Bàu Hạc 5, chiều dài 

90m, đặt tên là Bàu Hạc 4. 
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5. Đoạn đường từ đường Bàu Hạc 1, đến giáp đường Bàu Hạc 6, chiều dài 175m, 

đặt tên là Bàu Hạc 5. 
 

6. Đoạn đường từ đường Nguyễn Hoàng, đến giáp đường Bàu Hạc 5, chiều dài 

70m, đặt tên là Bàu Hạc 6.  

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
 

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện việc gắn biển tên cho các đường 

nêu tại Điều 1 Nghị quyết này. Việc gắn biển tên đường hoàn thành trong thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực. 

 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-

2011, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2010./. 

 
           CHỦ TỊCH 

 

             Nguyễn Bá Thanh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
  UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số16/2010/QĐ-UBND                       Đà Nẵng, ngày 11 tháng 06  năm 2010    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí xét tuyển vào  

Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

 Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;  

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 

năm 2002; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

 Căn cứ Thông tư số 63/2003/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở dạy nghề công 

lập và bán công; 

 Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của 

Bộ Tài chính; 

 Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của 

HĐND thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 15 về việc 

quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 283/STC-QLNS ngày 10 tháng 

02 năm 2010 và Công văn số 827/STC-HCSN ngày 14 tháng 5 năm 2010, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định này quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí xét tuyển 

vào Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng nộp phí là thí sinh tham dự các kỳ xét tuyển sinh vào Trường 

Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. 

 Điều 3. Mức thu phí và đơn vị thu phí 

1. Đơn vị thu phí là Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng. 

2. Mức thu phí được quy định như sau: 
 

STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu 

1 Xét tuyển hệ trung cấp Đồng/thí sinh/hồ sơ 30.000 

2 Xét tuyển hệ cao đẳng Đồng/thí sinh/hồ sơ 40.000 

 Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu phí:   

1. Chế độ thu, nộp phí: Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế, các 

Thông tư của Bộ Tài chính số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện 

các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002. 

2. Chế độ quản lý, sử dụng tiền thu phí: 

Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng được để lại 100% số tiền phí xét tuyển thu 

được để chi cho công tác tổ chức xét tuyển theo các nội dung quy định tại Thông tư số 

63/2003/TT-BTC ngày 26/6/2003 của Bộ Tài chính. 

Điều 5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 

 Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

 Điều 7. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao 

động - Thương binh và Xã Hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Cục trưởng 

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng và thủ 

trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                 KT. CHỦ TỊCH 

                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 

                                               

               Võ Duy Khương 

 

 



   

25 CÔNG BÁO/Số 07 + 08 + 09/Ngày 1-9-2010  

 

 
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  Số: 17/2010/QĐ-UBND              Đà Nẵng, ngày 18  tháng  06  năm  2010 

  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác  

và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc  

tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng  

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH  PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội 

đồng nhân dân huyện, quận, phường; 

 Căn cứ Nghị quyết số 85/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 15 về 

nhiệm vụ năm 2010;  

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc tiếp nhận, bố trí 

công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ 

quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai, kiểm tra việc thực hiện Quy định kèm theo 

Quyết định này.  

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

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

ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc 

tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý, Quyết định số 21/2009/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 8 năm 2009 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc 
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tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý ban hành kèm theo Quyết 

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

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, 

Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                                                                                         TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                                   CHỦ TỊCH 

                                                                                                 Trần Văn Minh 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi  

đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các 

cơ quan, đơn vị thuộc UBND  thành phố Đà Nẵng  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND 

ngày 18 tháng 6 năm 2010  của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Quy định này quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi 

đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là đối tượng thu hút). 

Điều 2. Đối tượng thu hút 

1. Giáo sư, phó giáo sư. 

2. Tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, dược sĩ chuyên khoa cấp 2, bác sĩ 

nội trú.  

3. Người tốt nghiệp đại học. 

4. Những trường hợp đặc biệt do UBND thành phố quyết định. 

Điều 3. Ngành nghề tiếp nhận, bố trí công tác 

Hàng năm UBND thành phố thông báo danh mục ngành nghề tiếp nhận, bố trí 

công tác. 

Chương II 

ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN, BỐ TRÍ CÔNG TÁC 

Điều 4. Điều kiện tiếp nhận đối với đối tượng được đào tạo trong nước để 

bố trí công tác tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

1. Có phẩm chất, đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

2. Đối tượng quy định tại khoản 1, 2, Điều 2 (trừ thạc sĩ, bác sĩ nội trú) phải còn 

ít nhất đủ 07 (bảy) năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. 

3. Thạc sĩ, bác sĩ nội trú phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung 

(trừ trường hợp tốt nghiệp hệ chính quy liên thông) tại cơ sở đào tạo công lập; xếp hạng 

khá trở lên; có ngành nghề đào tạo ở bậc đại học phù hợp với ngành nghề đào tạo thạc 

sĩ, bác sĩ nội trú; không quá 35 tuổi; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C hoặc có điểm 

thi IELTS đạt từ 4.5 trở lên hoặc tương đương; chứng chỉ tin học văn phòng hoặc tương 

đương. 
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4. Những người tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung (trừ trường hợp tốt 

nghiệp hệ chính quy liên thông) tại các cơ sở đào tạo công lập; xếp hạng giỏi trở lên; 

không quá 30 tuổi, có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C; chứng chỉ tin học văn phòng 

hoặc tương đương. 

Điều 5. Điều kiện để tiếp nhận với đối tượng được đào tạo trong nước để bố 

trí công tác tại phường, xã 

1. Theo quy định tại khoản 1, Điều 4. 

2. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung (trừ trường hợp tốt nghiệp hệ chính 

quy liên thông) tại các cơ sở đào tạo công lập, xếp hạng khá trở lên và không quá 30 

tuổi, có ngoại ngữ trình độ B và chứng chỉ tin học văn phòng. 

3. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng. 

Điều 6. Điều kiện tiếp nhận đối với đối tượng được đào tạo ở nước ngoài để 

bố trí công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

1. Theo quy định tại khoản 1, Điều 4. 

2. Đối tượng quy định tại khoản 1,  Điều 2 và tiến sĩ phải còn ít nhất đủ 07 (bảy) 

năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. 

3. Thạc sĩ phải có ngành nghề đào tạo ở bậc đại học phù hợp với ngành nghề đào 

tạo thạc sĩ, không quá 35 tuổi, người tốt nghiệp đại học không quá 30 tuổi, thuộc các 

nhóm trường cử đi đào tạo đại học, sau đại học ở nước ngoài theo quy định của UBND 

thành phố hoặc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

                                           

Chương III 

      HỒ SƠ, THỜI GIAN BỐ TRÍ CÔNG TÁC 

Điều 7. Hồ sơ 

 1. Đối với đối tượng tiếp nhận, bố trí công tác tại cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp: 

a)  Đơn tự nguyện và cam kết phục vụ công tác; 

b) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu hoặc 

cơ quan đang công tác); 

c) Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng (có chứng thực). Nếu 

văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng 

Việt (có chứng thực); 

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế quận, huyện trở lên cấp (có thời 

hạn không quá 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ). 

 2. Đối với đối tượng tiếp nhận, bố trí công tác tại phường, xã. 

a) Hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều này; 

b) Bản sao hộ khẩu thường trú. 

Điều 8. Thời gian nhận công tác 
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 Sau 30 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận, bố trí công tác, đối 

tượng thu hút không đến nhận công tác nhưng không có báo cáo lý do chính đáng thì 

coi như tự ý bỏ việc và sẽ không được tiếp nhận lại. 

 

Chương IV 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI 

Điều 9. Chính sách ưu đãi 

1. Đối với  giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ: 

a) Được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng hoặc xếp 100% lương theo ngạch 

tương ứng với trình độ đào tạo ở bậc khởi điểm; 

b) Hằng tháng, ngoài khoản hỗ trợ được hưởng theo chính sách của thành phố 

đối với đối tượng thuộc diện thu hút nguồn nhân lực là 1.000.000 (một triệu) 

đồng/người/tháng, còn được hỗ trợ thêm 50% mức lương được xếp theo điểm a, khoản 

1, Điều này. Các khoản hỗ trợ này được hưởng trong thời gian 05 (năm) năm kể từ 

ngày có văn bản tiếp nhận, bố trí công tác; 

c) Được bố trí nhà chung cư để ở và được miễn tiền thuê nhà trong thời gian 05 

(năm) năm. Sau 05 (năm) năm, nếu có nhu cầu tiếp tục thuê nhà thì phải trả tiền thuê 

nhà theo quy định của thành phố. Trường hợp chưa bố trí được nhà chung cư thì thành 

phố hỗ trợ tiền thuê nhà theo giá bình quân thuê nhà chung cư của thành phố. Thời gian 

hỗ trợ tiền thuê nhà bằng thời gian miễn tiền thuê nhà chung cư; 

d)  Nếu có nhu cầu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc mua đất làm nhà ở 

thì được giảm từ 10% đến 30% so với giá quy định tuỳ theo vị trí nhà, đất; 

đ) Sau khi tiếp nhận, bố trí công tác được nhận hỗ trợ một lần như sau: 

- Giáo sư:                        100.000.000 đồng 

- Phó giáo sư:                80.000.000 đồng                 

- Tiến sĩ:                 60.000.000 đồng                 

2. Đối với bác sĩ chuyên khoa cấp 2, dược sĩ chuyên khoa cấp 2, thạc sĩ, bác sĩ 

nội trú và những người tốt nghiệp đại học hạng giỏi, xuất sắc: 

a) Được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng hoặc xếp 100% lương theo ngạch 

tương ứng với trình độ đào tạo ở bậc khởi điểm; 

b) Được hỗ trợ theo chính sách của thành phố đối với đối tượng thuộc diện thu 

hút nguồn nhân lực là 1.000.000 (một triệu) đồng/người/tháng trong thời gian 05 (năm) 

năm kể từ ngày có văn bản tiếp nhận, bố trí công tác; 

c) Sau khi tiếp nhận, bố trí công tác, được nhận hỗ trợ một lần như sau: 

- Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, dược sĩ chuyên khoa cấp 2:   40.000.000 đồng 

- Thạc sĩ, bác sĩ nội trú:               20.000.000 đồng 

- Tốt nghiệp đại học hạng giỏi, xuất sắc:            15.000.000 đồng 
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 3. Đối với đối tượng đào tạo ở nước ngoài được tiếp nhận, bố trí công tác tại các 

cơ quan, đơn vị: 

a) Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Điều 9; 

b) Được hỗ trợ thêm 20% mức hỗ trợ một lần so với các đối tượng đào tạo ở 

trong nước. 

 4. Các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 3, Điều này sau 01 (một) năm công 

tác nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đánh giá xếp loại tốt trở lên thì được hưởng 

chính sách ưu đãi như sau: 

 a) Được xem xét tuyển dụng vào công chức, viên chức nếu đảm bảo các điều 

kiện, tiêu chuẩn theo quy định;  

 b) Được xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước hoặc ở nước ngoài, được 

xem xét giải quyết chế độ trợ cấp đi học theo quy định hiện hành của Nhà nước, của 

thành phố. 

5. Đối với đối tượng được tiếp nhận, bố trí công tác tại phường, xã: 

a) Được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng hoặc hoặc xếp 100% lương theo 

ngạch tương ứng với trình độ đào tạo ở bậc khởi điểm; 

b) Được hỗ trợ theo chính sách của thành phố đối với đối tượng thuộc diện thu 

hút nguồn nhân lực là 1.000.000 (một triệu) đồng/người/tháng trong thời hạn 05 (năm) 

năm kể từ ngày có văn bản tiếp nhận, bố trí công tác; 

 c) Sau 01 (một) năm công tác, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đánh giá xếp 

loại tốt trở lên thì được xem xét tuyển dụng vào công chức, viên chức; 

 d) Riêng những người được tiếp nhận, bố trí công tác tại các xã miền núi  được 

hỗ trợ một lần theo quy định hiện hành của UBND thành phố.   

 6. Đối với các ngành sư phạm, việc tiếp nhận và giải quyết chính sách ưu đãi đối 

với đối tượng thu hút phải trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao, nhu cầu ngành nghề 

đào tạo, bảo đảm điều kiện tiếp nhận theo quy định.  

7. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nâng bậc lương đối với đối 

tượng thu hút thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

 

Chương V 

KINH PHÍ VÀ BIÊN CHẾ  

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT 

Điều 10. Kinh phí và biên chế để thực hiện chính sách thu hút 

1. Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi đối với đối tượng thu hút được bố trí 

trong dự toán ngân sách hằng năm của thành phố.  

 2. Đối tượng thu hút không tính trong biên chế, lao động do UBND thành phố 

giao cho cơ quan, đơn vị hằng năm. 
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Chương VI 

TRÁCH NHIỆM 

Điều 11. Trách nhiệm 

1. Đối tượng được tiếp nhận, bố trí công tác theo Quy định này phải có cam kết 

làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng ít nhất là 07 (bảy) năm 

(không tính thời gian cam kết làm việc sau khi hoàn thành các chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng). 

2. Trong thời gian cam kết làm việc nếu đối tượng thu hút vi phạm một trong 

các trường hợp sau đây thì phải chịu trách nhiệm hoàn trả nhà chung cư, tiền hỗ trợ 

một lần; bồi thường các khoản kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài 

theo quy định trước khi nghỉ việc tại cơ quan, đơn vị: 

a) Tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; 

b) Chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị khác mà không được sự đồng ý của 

cơ quan có thẩm quyền; 

c) Không thực hiện đúng sự phân công công tác; 

d) Kết quả công tác 02 (hai) năm liên tục xếp loại trung bình trở xuống. 

 3. Nếu hoàn trả, bồi thường không đầy đủ nhà chung cư, các khoản hỗ trợ, các 

khoản kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định thì đối tượng thu hút phải chịu trách 

nhiệm trước pháp luật, đồng thời cơ quan, đơn vị sử dụng đối tượng thu hút thông báo 

bằng văn bản về địa phương nơi đối tượng thu hút đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc 

thông báo đến cơ quan, đơn vị đối tượng thu hút chuyển đến công tác.   

 

Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Phân công trách nhiệm 

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã chịu trách nhiệm: 

a) Đăng ký nhu cầu về số lượng, ngành nghề tiếp nhận trước ngày 31 tháng 12 

hàng năm;  

b) Có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí công tác đối tượng thu hút theo Quyết định 

của UBND thành phố; ký kết hợp đồng lao động, phân công nhiệm vụ, quản lý, sử 

dụng, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với đối tượng thu hút;  

c) Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đối tượng thu hút.  Thu hồi 

và nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản kinh phí do đối tượng thu hút hoàn trả, đồng 

thời báo cáo Sở Tài chính để theo dõi.  

d) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và đối tượng thu hút thực hiện đúng quy định 

tại Điều 11, Quyết định này. 
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đ) Ký cam kết với đối tượng thu hút, báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở 

Nội vụ) những trường hợp không nhận công tác, bỏ việc, thôi việc, chuyển công tác, 

chấm dứt hợp đồng làm việc.  

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm: 

a) Báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định việc tiếp 

nhận, bố trí công tác đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và các trường hợp đặc biệt 

khác; 

b) Trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định tiếp nhận, bố trí đối 

tượng thu hút đến công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và phường, 

xã;  

c) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện kiểm tra, theo dõi 

và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện Quy định này. 

3. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm: 

a) Trình UBND thành phố cân đối, bố trí dự toán ngân sách hằng năm để thực 

hiện chính sách ưu đãi đối với đối tượng thu hút; 

b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị  sử dụng, thu hồi các khoản kinh phí hỗ trợ 

đối với đối tượng thu hút. 

4. Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách 

nhiệm thực hiện các chế độ liên quan đến việc bố trí, thu hồi, miễn, giảm tiền thuê nhà 

chung cư, tiền mua đất làm nhà ở theo quy định.  

Điều 13. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc triển khai, 

thực hiện Quy định này.  

Điều 14. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo 

cáo UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.  

                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                  CHỦ TỊCH 

                                                                               Trần Văn Minh 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số: 18/2010/QĐ-UBND 
            

                   Đà Nẵng, ngày 21 tháng 06 năm 2010 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý nhà nước  

đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương  

và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 

 Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 

 của UBND thành phố Đà Nẵng 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003;  

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

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

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, 

văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành 

phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 

năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Sửa đổi Điều 10: 

“Điều 10. Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh 

Khi thay đổi địa điểm đặt chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức phải báo cáo 

bằng văn bản (theo Mẫu BC-CNVPĐD) đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 4 Quy định này để theo dõi và cập nhật thông tin quản lý." 

2. Sửa đổi Điều 11: 

 “Điều 11. Thay đổi tên chi nhánh 

Khi thay đổi tên chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức phải báo cáo bằng 

văn bản (theo Mẫu BC-CNVPĐD) kèm theo Quyết định thay đổi tên chi nhánh gửi đến 

các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này để theo dõi 

và cập nhật thông tin quản lý. 
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Nếu thấy tên được thay đổi của chi nhánh trái pháp luật thì cơ quan quản lý nhà 

nước có văn bản báo cho tổ chức và cơ quan chủ quản của tổ chức biết để khắc phục, 

điều chỉnh”.  

3. Sửa đổi Điều 14: 

“Điều 14. Tạm ngừng hoạt động   

Trong thời hạn ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng hoạt động của 

chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức phải báo cáo bằng văn bản (theo Mẫu BC-

CNVPĐD) đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định 

này để theo dõi và cập nhật thông tin quản lý. 

Văn bản báo cáo việc tạm ngừng hoạt động phải nêu rõ thời hạn tạm ngừng hoạt 

động. Trong trường hợp các văn bản pháp luật liên quan có quy định thời hạn tạm 

ngừng hoạt động thì tổ chức phải chấp hành theo quy định đó. Trong trường hợp không 

có quy định và tổ chức không xác định được thời hạn tạm ngừng hoạt động thì khi hoạt 

động trở lại, tổ chức phải báo cáo bằng văn bản (theo Mẫu BC-CNVPĐD) cho cơ quan 

có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này”.  

Điều 2. Bãi bỏ điểm b, Khoản 1, Điều 12 Quy định về quản lý nhà nước đối với 

chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác 

đặt tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố căn 

cứ Quyết định này điều chỉnh các quy định có liên quan tại Đề án Cải cách thủ tục hành 

chính theo cơ chế "một cửa" của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. 

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

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân  thành phố, 

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

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

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 

                  Trần Văn Minh 
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Mẫu BC-CNVPĐD 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ 

 

Kính gửi  :    

                      -     Sở ( quản lý lĩnh vực chi nhánh / VPDD hoạt động)…………….. 

 

- UBND quận , huỵen ( nơi chi nhánh / VPDD đặt trụ sở ) ………. 

 

 

 

 

SỐ  

TT 

 

Thông tin đã đăng ký 

( theo quyết định cho phép đặt 

chi nhánh, văn phòng đại diện 

hoặc theo thời điểm báo cáo 

nếu đã có sự thay đổi so với 

đăng ký ban đầu) 

Thông tinbáo cáo 

thay đổi nội dung 

đã đăng ký 

( theo quyết định 

thay đổi của chi 

nhánh văn phòng 

đại diện) 

Chú thích hoặc tài 

liệu đính kèm 

( nếu có ) 

 01  Tên Chi nhánh ,Văn phòng đại 

diện 

  

 

02 

Họ và tên người đứng đầu Chi 

nhánh , Văn phòng đại diện 

  

 

03 

        Địa điểm đặt trụ sở 
( số nhà, tên đường ,địa bàn xã, phường , 

quận, huyện ) 

  

 

04 

        Thông tin lien lạc 
( Số điện thoại. số Fax, hộp thư/ trang tin 

điện tử…) 

  

 

 

05 

        Thời gian hoạt động 

( theo quyết địnhcho phép đặt 

chi nhánh, văn phòng đại diện); 

thời gian động ký tạm ngừng 

hoạt động , hoạt động trở lại 

  

 

                                                                               TRƯỞNG CHI NHÁNH / VPDD 

                                                                                              (  Ký tên, đóng dấu ) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 19 /2010/QĐ-UBND                       Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2010 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36, khoản 1 và khoản 4 Điều 39 của Quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24 

tháng 12 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ 

quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư; 

Căn cứ Công văn số 2848/HĐND-VP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về quy định hạn mức giao đất nông nghiệp trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 918/STC-GCS ngày 28 

tháng 5 năm 2010 và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 239/BC-

STNMT ngày 18 tháng 6 năm 2010, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36, khoản 1 và khoản 4 Điều 39 của Quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 

năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Quyết định số 

36/2009/QĐ-UBND), như sau:  

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36, như sau:  

“1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất 

nông nghiệp, kể cả đất vườn, ao (trừ đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng rừng; đất 5%, 

đất UBND xã, phường quản lý giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng) thì được hỗ trợ 

ổn định đời sống theo quy định sau đây: 

a) Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ 

trợ ổn định đời sống trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong 

thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; 

b) Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn 

định đời sống trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời 
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gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; 

c) Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu quy định tại các điểm a và b khoản này được 

tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo tẻ trong 01 tháng theo thời giá trung bình ở tại 

Đà Nẵng thời điểm hỗ trợ do Sở Tài chính công bố.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 39, như sau: 

“1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất 

nông nghiệp (trừ trường hợp là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở, đất 5%, đất 

UBND xã, phường quản lý giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng) mà không có đất để 

bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền quy định tại Điều 16 của Quyết 

định số 36/2009/QĐ-UBND còn được hỗ trợ bằng tiền, như sau: 

a) Đối với đất trồng cây hàng năm được hỗ trợ bằng 1,5 (một phẩy năm) lần giá 

đất nông nghiệp trồng cây hàng năm nhưng diện tích hỗ trợ tối đa không quá 4.000m2 

(bốn nghìn mét vuông)/hộ. 

b) Đối với đất trồng cây lâu năm: 3.500 (Ba ngàn năm trăm) đồng/m2. 

c) Đối với đất nuôi trồng thuỷ sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm:  

- Nuôi tôm thịt, nuôi cá nuớc ngọt và các loại thuỷ sản khác: phần diện tích mặt 

nước hồ (bể) nuôi từ 10.000 m2  (mười ngàn mét vuông) trở xuống được hỗ trợ 4.000 

(bốn ngàn) đồng/m2; phần diện tích mặt nước hồ (bể) nuôi vượt 10.000 m2 (mười ngàn 

mét vuông) trở lên được hỗ trợ 2.000 (hai ngàn) đồng/m2. Tổng số tiền hỗ trợ cho một 

lần thu hồi đất không quá 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng. 

- Nuôi tôm giống tại các trại chuyên canh: phần diện tích mặt nước hồ (bể) nuôi 

từ 10.000 m2 (mười ngàn mét vuông) trở xuống được hỗ trợ 10.000 (mười ngàn) 

đồng/m2; phần diện tích mặt nước hồ (bể) nuôi vượt 10.000 m2 (mười ngàn mét vuông) 

trở lên được hỗ trợ 5.000 (năm ngàn) đồng/m2. Tổng số tiền hỗ trợ cho một lần thu hồi 

đất không quá 140.000.000 (một trăm bốn mươi triệu) đồng. 

- Nuôi tôm, cá trên diện tích ao, hồ tự nhiên được hỗ trợ 150 (một trăm năm mươi) 

đồng/m2.  

- Chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm nếu không tiếp tục chăn nuôi thì phần diện 

tích chuồng, trại nuôi bị giải toả từ 10.000 m2 (mười ngàn mét vuông) trở xuống được 

hỗ trợ 10.000 (mười ngàn) đồng/m2; phần diện tích chuồng, trại nuôi bị giải toả trên 

10.000 m2 (mười ngàn mét vuông) được hỗ trợ 5.000 (năm ngàn) đồng/m2.  

Đối với trường hợp chăn nuôi gia đình (không phải ngành nghề sản xuất chính) 

thì không hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề.” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 39, như sau: 

“4. Đối với các hộ gia đình, cá nhân không được bồi thường thiệt hại mà chỉ được 

hỗ trợ về đất nông nghiệp thì mức hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề theo mức hỗ trợ về 

đất (trừ đất 5%, đất UBND xã, phường quản lý giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng).” 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ 

ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; 

Trưởng các Ban Giải toả đền bù các dự án đầu tư xây dựng thành phố; Trưởng các Ban 

Quản lý dự án và Giám đốc các Công ty có chức năng giải toả đền bù và tái định cư; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  
                                         

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 20/2010/QĐ-UBND 

 

Đà Nẵng, ngày30 tháng 6 năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND  

ngày 24 tháng 02 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng  

ban hành Quy chế hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng do  

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thành lập 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2006 

của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội 

đồng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thành lập. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan nghiên cứu, trình Chủ tịch UBND thành phố quy chế thành lập, tổ chức và hoạt 

động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND 

thành phố Đà Nẵng.   

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 Sở Nội vụ, Giám đốc 

Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch 

UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

     CHỦ TỊCH 

 

   Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Số:21/2010/QĐ-UBND         Đà Nẵng, ngày19  tháng 7 năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 

về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư số 09/2007/TT-

BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 

của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 

năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đổi tượng xã hội; 

Theo Thông báo số 178/TB-VP ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Văn phòng UBND 

thành phố về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về chính sách trợ giúp đối tượng 

bảo trợ xã hội; 

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

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội; mức 

trợ giúp đột xuất cho cá nhân, hộ gia đình tại cộng đồng và hỗ trợ kinh phí cho cán bộ 

chi trả như sau: 

1. Mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội và mức trợ giúp đột 

xuất cho cá nhân, hộ gia đình tại cộng đồng do xã, phường quản lý (theo Phụ lục số 1 

kèm theo Quyết định). 

2. Mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại các cơ sở bảo 

trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý (theo Phụ lục số 2 kèm 

theo Quyết định). 

3. Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ chi trả ở cấp xã, phường và công tác quản lý ở quận, 

huyện để thực hiện chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội với mức hỗ trợ cho xã, phường là 

0,4%; quận, huyện là 0,15% so với tổng số tiền trực tiếp chi trả. Nếu xã, phường nào 
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thấp hơn 150.000 đồng/tháng thì chi đủ 150.000 đồng/tháng. Nếu xã, phường nào vượt 

quá 400.000 đồng/tháng thì chi 400.000 đồng/tháng. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí hỗ trợ cho cán bộ 

chi trả ở xã, phường và công tác quản lý ở quận, huyện để thực hiện chi trả trợ cấp bảo 

trợ xã hội quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định này do ngân sách quận, 

huyện bảo đảm. 

2. Kinh phí trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 2, Điều 1 

Quyết định này do ngân sách thành phố đảm bảo. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các quận, huyện tổ chức quản lý, thực hiện 

chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.  

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc quản lý đối tượng 

bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trong việc lập dự toán và dự kiến kinh phí 

đảm bảo cho việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội của các 

địa phương, đơn vị trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân thành phố để trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp quyết định. 

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ trước ngày 15/01 và 15/7 hàng năm và báo cáo đột 

xuất về tình hình thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội về Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm: 

a) Cân đối ngân sách, thực hiện chi trợ cấp đúng đối tượng, đúng chế độ và quyết 

toán theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

b) Có biện pháp quản lý tốt các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Hướng dẫn, 

kiểm tra và giám sát cấp xã, phường trong việc xác định và quản lý đối tượng. 

c) Tổ chức thực hiện chính sách trợ cấp, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội trên địa 

bàn. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội của cấp xã, phường. 

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện chính 

sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

e) Hàng năm, cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách địa phương, UBND các 

quận, huyện lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã 

hội, chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, tổng hợp, gửi Sở Tài chính 

tổng hợp, trình UBND thành phố theo đúng quy định. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành 

và thay thế Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 5. Đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo Quyết định số 

19/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố thì chuyển sang hưởng chính sách 

trợ giúp xã hội quy định tại Quyết định này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, 

Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội 

Đà Nẵng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, 

huyện, phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  Trần Văn Minh 
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Phụ lục số 1    (Ban hành kèm theo Quyết định số  21 /2010/QĐ-UBND 

                      ngày 19 tháng 7 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

TT Đối tượng áp dụng 
Mức trợ cấp   

(đồng) 

I 
TRỢ CẤP XÃ HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG DO XÃ, 

PHƯỜNG QUẢN LÝ 
 

1 

Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất 

nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng 

người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ 

năng lực, khả năng để nuôi dưỡng; trẻ em có cha và mẹ, 

hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình 

phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ 

em bị nhiễm HIV/AIDS gia đình có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn hoặc thuộc diện nghèo. 

 

Trường hợp người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến 

dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề có 

hoàn cảnh như trẻ em nêu trên 

1.1 Từ 18 tháng tuổi trở lên 
                

180.000/người/tháng 

1.2 
Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên nhưng bị 

tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS 

                

270.000/người/tháng 

1.3 
Dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật, bị nhiễm HIV/AIDS                 

360.000/người/tháng 

2 

Người cao tuổi cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

hoặc thuộc diện hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc 

chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân 

thích để nương tựa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc 

gia đình thuộc diện hộ nghèo 

 

2.1 
Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa dưới 85 

tuổi 

               

180.000/người/tháng 

2.2 
Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa dưới 85 

tuổi bị tàn tật nặng 

               

270.000/người/tháng 

2.3 
Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa từ 85 tuổi 

trở lên 

              

270.000/người/tháng 

2.4 
Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa từ 85 tuổi 

trở lên bị tàn tật nặng 

              

360.000/người/tháng 

3 Người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên, trong đó:  

3.1 
Người từ 85 tuổi đến 89 tuổi không có lương hưu 

hoặc không có trợ cấp BHXH 

             

180.000/người/tháng 

3.2 

Người từ 90 tuổi đến 94 tuổi, không kể có thu nhập 

hay không có thu nhập 

             

180.000/người/tháng 
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3.3 
Người từ 95 tuổi đến 99 tuổi, không kể có thu nhập 

hay không có thu nhập 

             

200.000/người/tháng 

3.4 

Người từ 100 tuổi trở lên, không kể có thu nhập hay 

không có thu nhập 

             

300.000/người/tháng 

4 
Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc 

không có khả năng tự phục vụ 
 

4.1 Người tàn tật nặng không có khả năng lao động  180.000/người/tháng 

4.2 Người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ 360.000/người/tháng 

5 

Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân 

liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa 

tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm 

 270.000/người/tháng 

6 

Người bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao 

động, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc 

thuộc diện hộ nghèo 

   

270.000/người/tháng 

7 

Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ 

em bị bỏ rơi (mức trợ cấp tính theo số trẻ nhận nuôi 

dưỡng) 

 

7.1 
Nuôi trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên           

360.000/người/tháng 

7.2 

Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi; trẻ em từ 

18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm 

HIV/AIDS 

               

450.000/người/tháng 

7.3 
Nuôi trẻ dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm 

HIV/AIDS 

               

540.000/người/tháng 

8 
Hộ gia đình có từ 2 người trở lên bị tàn tật nặng không 

có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần 
 

8.1 

Có 2 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, 

người mắc bệnh tâm thần 360.000/người/tháng 

8.2 

Có 3 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, 

người mắc bệnh tâm thần 

              

540.000/người/tháng 

8.3 

Có từ 4 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục 

vụ, người mắc bệnh tâm thần trở lên 

              

720.000/người/tháng 

9 

Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con 

dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hoá, học 

nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi 
 

9.1 Nuôi con từ 18 tháng tuổi trở lên 
              

180.000/người/tháng 

9.2 
Nuôi con dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên 

bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS 

              

270.000/người/tháng 

9.3 
Nuôi con dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm 

HIV/AIDS 

              

360.000/người/tháng 
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II 

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHÁC CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ 

CẤP HÀNG THÁNG 

1 

Các đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT miễn 

phí, được hỗ trợ tiền mai táng phí khi qua đời (ngoại 

trừ các đối tượng gián tiếp như: gia đình, cá nhân nhận 

nuôi dưỡng trẻ em mồ côi (nhóm 7), hộ gia đình có từ 

2 người trở lên bị tàn tật nặng, bị tâm thần (nhóm 8), 

người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ 

(nhóm 9)) 

 

1.1 Bảo hiểm y tế 
 Theo quy định của 

Luật BHYT 

1.2 Trợ cấp mai táng phí  3.000.000/người 

2 

Đối với các đối tượng BTXH đang học văn hoá, 

học nghề  

2.1 Hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập 

               

200.000/người/năm 

2.2 
Được miễn học phí, học nghề và các khoản đóng góp 

của nhà trường 

 

Theo quy định hiện 

hành về GD&ĐT 

III TRỢ CẤP ĐỘT XUẤT TẠI CỘNG ĐỒNG  

1 Đối với hộ gia đình  

1.1 Hộ gia đình có người chết, mất tích 

            

4.500.000/người 

1.2 Hộ gia đình có người bị thương nặng  1.500.000/người 

1.3 Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng  6.000.000/hộ 

1.4 
Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lỡ 

đất, lũ quét 
 6.000.000/hộ 

1.5 

Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng 

và di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lỡ đất, lũ quét thuộc 

ở vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định 

 7.000.000/hộ 

2 Đối với cá nhân  

2.1 Trợ giúp cứu đói 

15kg 

gạo/người/tháng; từ 1 

đến 3 tháng 

2.2 
Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú mà bị thương 

nặng gia đình không biết để chăm sóc 
1.500.000/người 

2.3 
Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú mà bị chết gia 

đình không biết để mai táng 
  3.000.000/người 

2.4 

Người lang thang xin ăn trong thời gian tập trung chờ giải 

quyết. Trường hợp đặc biệt cần phải kéo dài thời gian thì 

thời gian được hưởng trợ cấp tối đa không quá 90 ngày và 

mức trợ cấp bằng mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng tại 

cơ sở bảo trợ xã hội 

15.000/ngày, 

 không quá 30 ngày 
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Phụ lục số 2 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  21 /2010/QĐ-UBND 

ngày 19  tháng 7 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

TT 

Đơn vị và 

đối 

tượng 

Mục trợ cấp 
Mức trợ cấp     

(đồng) 

1 

Trung 

tâm 

Bảo trợ 

xã hội 

Tiền ăn cho người cao tuổi cô đơn không 

nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ 

rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em có cha 

và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời 

gian chấp hành hình phạt tù trại giam, 

không còn người nuôi dưỡng, người tàn 

tật, người nhiễm HIV/AIDS không còn 

khả năng lao động hoặc không có khả năng 

tự phục vụ, người lang thang xin ăn không 

tìm được người thân 

              

360.000/người/tháng 

Tiền ăn cho trẻ em dưới 18 tháng tuổi, trẻ 

bị tàn tật nặng, trẻ bị nhiễm HIV/AIDS 

450.000/người/tháng 

Mua chăn, màn, chiếu 100.00/người/năm 

Quần, áo, giày, dép 100.000/người/năm 

Đồ dùng vệ sinh cá nhân 10.000người/tháng 

Thuốc chữa bệnh thông thường 8.000/người/tháng 

Vật dụng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 10.000/người/tháng 

Sách, vở, đồ dùng học tập cho trẻ em đi 

học PT, BTVH 200.000/người/năm 

Miễn học phí và các khoản đóng góp của 

nhà trường đối với trẻ em đi học PT, 

BTVH 

Theo quy định hiện 

hành về GD&ĐT 

Trợ cấp mai táng phí 3.000.000/người 

Bảo hiểm y tế 
Theo quy định hiện 

hành về BHYT 

2 

Trung 

tâm Điều 

dưỡng 

người tâm 

thần 

Tiền ăn cho người mắc bệnh tâm thần 450.000/người/tháng 

Mua chăn, màn, chiếu   100.000/người/năm 

Quần, áo, giày, dép  100.000/người/năm 

Đồ dùng vệ sinh cá nhân  10.000/người/tháng 

Thuốc chữa bệnh thông thường 8.000/người/tháng 

Vật dụng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ  10.000/người/tháng 

Trợ cấp mai táng phí  3.000.000/người 

Bảo hiểm y tế 

  Theo quy định hiện 

hành về BHYT 
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3 

Các đối 

tượng: 

Trẻ em 

mồ côi, 

trẻ bị bỏ 

rơi, người 

cao tuổi 

cô đơn 

không nơi 

nương 

tựa, người 

tàn tật, 

người 

mắc bệnh 

tâm thần, 

người bị 

nhiễm 

HIV/AID

S đang 

được  

nuôi 

dưỡng tại 

các cơ sở 

bảo trợ xã 

hội khác 

  

  

  

- Bảo hiểm y tế 
Theo quy định hiện 

hành về BHYT 

- Miễn học phí và các khoản đóng góp 

của nhà trường 

   Theo quy định hiện 

hành về GD&ĐT 

 

4 

Trẻ em từ 

13 tuổi 

trở lên 

đang nuôi 

dưỡng tại 

các cơ sở 

bảo trợ xã 

hội không 

còn học 

văn hoá 

Được giới thiệu đến các cơ sở dạy nghề 

để học nghề 

Theo quy định hiện 

hành về đào tạo nghề 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  22  /2010/QĐ-UBND             Đà Nẵng, ngày 30  tháng 7  năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH  

 

V/v bãi bỏ Quyết định số 146/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2003  

v/v ban hành Quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức  

phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

và Quyết định số 154/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2001 v/v giao đơn vị 

chủ trì thẩm định các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.  
_________________________________ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ 

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

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ 

về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định sau đây: 

1. Quyết định số 154/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng về việc giao đơn vị chủ trì thẩm định các chương trình, dự án 

viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND 

thành phố Đà Nẵng. 
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2. Quyết định số 146/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức  phi 

chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                       CHỦ TỊCH 
 

                                                                 Trần Văn Minh 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  22  /2010/QĐ-UBND             Đà Nẵng, ngày 30  tháng 7  năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH  

 

V/v bãi bỏ Quyết định số 146/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2003  

v/v ban hành Quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức  

phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

và Quyết định số 154/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2001 v/v giao đơn vị 

chủ trì thẩm định các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.  
_________________________________ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 

Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ 

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

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ 

về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định sau đây: 

1. Quyết định số 154/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc giao đơn vị chủ trì thẩm định các chương trình, 

dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch 

UBND thành phố Đà Nẵng. 
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2. Quyết định số 146/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ 

chức  phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành 

phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                       CHỦ TỊCH 
 

                                                                 Trần Văn Minh 

 

 

 

 



   

52 CÔNG BÁO/Số 07 + 08 + 09/Ngày 1-9-2010  

 

       UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:  23 /2010/QĐ-UBND                    Đà Nẵng, ngày 10  tháng  8  năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

  
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;  

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  

Căn cứ Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 

năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính 

phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi 

trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; 

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

                                       QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bảo vệ môi trường trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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

Quyết định số 142/2000/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2000 của UBND thành phố Đà 

Nẵng ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 



   

53 CÔNG BÁO/Số 07 + 08 + 09/Ngày 1-9-2010  

 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Y 

tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ, Thông tin - Truyền thông, Tư pháp; 

Công an thành phố; Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./. 

 

    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ TỊCH 

 

       Trần Văn Minh 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 /2010/QĐ-UBND  

ngày 10  tháng 8  năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 

1. Công tác bảo vệ môi trường phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường và Quy định này. 

2. Các ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã phải đưa nội dung 

bảo vệ môi trường vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài 

hạn, trung hạn, hàng năm và xây dựng, thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường của địa 

phương và ngành. 

 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

BỔ SUNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG 

 
Điều 4. Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động 

môi trường bổ sung, cam kết bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường bổ sung 

1. Dự án phải lập và trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ 

sung:  

Ngoài các dự án phải lập và trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động bổ sung 

theo quy định thì các dự án sau đây phải lập và trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động bổ sung: Các dự án có mở rộng quy mô, công suất thiết kế; công nghệ sản xuất; 

công nghệ xử lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn) nhưng không nằm trong 
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báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường có 

tính chất và quy mô tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đã phê duyệt trước đó. 

2. Dự án phải lập, trình xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung: 

Ngoài các dự án phải lập và trình xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ 

sung theo quy định thì các dự án sau đây phải lập và trình xác nhận bản cam kết bảo 

vệ môi trường bổ sung gồm: Các dự án mở rộng quy mô, công suất thiết kế; công nghệ 

sản xuất; công nghệ xử lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn) nhưng không 

nằm trong bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường 

có tính chất và quy mô tương đương với đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi 

trường đã được xác nhận trước đó. 

3. Chủ các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 mà không có quyết 

định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận bản cam kết 

bảo vệ môi trường thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết 

bảo vệ môi trường và trình cơ quan có thẩm quyền xác nhận, phê duyệt. 

4. Dự án không bắt buộc lập thủ tục môi trường: 

a) Cửa hàng sách báo, tạp hoá; 

b) Văn phòng đại diện, tư vấn;  

c) Văn phòng giao dịch tách rời khu vực sản xuất; 

d) Cơ sở kinh doanh hàng gia dụng; 

đ) Các dự án xây dựng cơ quan công sở mới (có số lao động nhỏ hơn 100 người) 

và các công sở đã đi vào hoạt động. 

Điều 5. Hồ sơ thẩm định 

Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường bổ 

sung, bản cam kết bảo vệ môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung trình 

cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt được thực hiện theo quy định hiện 

hành. 

Điều 6: Uỷ quyền thẩm định 

1. Ủy ban nhân dân thành phố uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường thành phố thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, tham mưu 

trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc 

báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung đối với các Dự án phải lập báo cáo đánh 

giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung theo quy định 

của pháp luật, trừ các dự án quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Uỷ ban nhân dân thành phố uỷ quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý các khu 

công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định 
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báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, 

tham mưu trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung đối với các dự án đầu tư nằm 

trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. 

3. UBND các quận, huyện được uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp 

và chế xuất Đà Nẵng tổ chức đăng ký và xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường, bản 

cam kết bảo vệ môi trường bổ sung đối với dự án đầu tư nằm trong các khu công nghiệp 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 7. Thời gian thẩm định 

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Thời gian thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường không 

quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung: 

Thời gian thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường không 

quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3. Cam kết bảo vệ môi trường: 

Thời gian xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường không quá 05 (năm) ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

4. Cam kết bảo vệ môi trường bổ sung: 

Thời gian xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung không quá 05 (năm) 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Điều 8. Kinh phí thẩm định 

Kinh phí thẩm định thủ tục môi trường thực hiện theo quy định pháp luật hiện 

hành. 

Điều 9. Trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong 

báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ 

sung, bản cam kết bảo vệ môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung và 

đề án bảo vệ môi trường  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Là cơ quan thường trực giúp Uỷ ban nhân dân thành phố hướng dẫn các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân về trình tự hồ sơ, thủ tục về môi trường, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức 

họp hội đồng thẩm định, trả hồ sơ, trực tiếp kiểm tra giám sát việc thực hiện các nội 

dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác 

động môi trường bổ sung sau khi được phê duyệt đối với những dự án thuộc thẩm 

quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố và đề án bảo vệ môi trường đối với 

những dự án thuộc thẩm quyền của Sở;  

b) Gửi bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo 

cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân 
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thành phố hoặc của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phê duyệt và quyết 

định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường do Sở phê duyệt đến Uỷ ban nhân dân các 

quận, huyện nơi thực hiện dự án; 

c) Quản lý toàn bộ hồ sơ môi trường của các dự án, các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, đánh giá tác động môi trường bổ sung và đề án bảo vệ môi trường, 

bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường có tính chất và quy mô tương đương với đối 

tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

d) Tổ chức điều tra, lập danh sách khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động có tính chất và quy mô tương 

đương đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa thực hiện thủ 

tục về môi trường; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nói trên lập thủ 

tục môi trường theo quy định. 

2. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện: 

a) Trực tiếp hướng dẫn việc đăng ký và tổ chức xác nhận bản cam kết bảo vệ 

môi trường, đề án bảo vệ môi trường có tính chất và quy mô tương đương với đối tượng 

phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường; 

b) Gửi 01 (một) bản cam kết bảo vệ môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường 

bổ sung đã được xác nhận kèm theo giấy xác nhận đến Sở Tài nguyên và Môi trường 

để theo dõi; 

c) Quản lý toàn bộ hồ sơ môi trường đối với các dự án nằm trên địa bàn thuộc 

đối tượng lập bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường có tính chất và 

quy mô tương đương với đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường và các cơ sở 

được chuyển giao từ Sở Tài nguyên và Môi trường; 

d) Tổ chức điều tra, lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang 

hoạt động có tính chất và quy mô tương đương đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường 

nhưng chưa thực hiện thủ tục về môi trường; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ nói trên lập thủ tục môi trường theo quy định. 

3. Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất: 

a) Trực tiếp hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trình tự hồ sơ, thủ tục về môi trường; 

tiếp nhận hồ sơ, tổ chức họp hội đồng thẩm định, trả hồ sơ và kiểm tra việc thực hiện 

các nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá 

tác động môi trường bổ sung sau khi được phê duyệt đối với các dự án đầu tư nằm 

trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; 

b) Gửi 01 (một) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác 

động môi trường bổ sung, đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận kèm 

theo quyết định, giấy xác nhận đến Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi; 

c) Quản lý toàn bộ hồ sơ môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu công 

nghiệp; 

d) Tổ chức điều tra, lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang 
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hoạt động trong các khu công nghiệp nhưng chưa thực hiện thủ tục về môi trường và 

hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nói trên lập thủ tục môi trường theo 

quy định. 

 

Mục 2 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ 

 

Điều 10: Bảo vệ môi trường đối với làng nghề 

Việc quy hoạch, xây dựng, cải tạo và phát triển làng nghề phải gắn liền với bảo 

vệ môi trường. 

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ 

quan liên quan đề xuất quy hoạch, xây dựng, cải tạo và phát triển làng nghề một cách 

hợp lý. 

2. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thống kê, đánh giá mức độ ô nhiễm 

của các làng nghề trên địa bàn quản lý; xậy dựng kế hoạch, tập trung xử lý, giải quyết 

tình trạng ô nhiễm môi trường của làng nghề được phân cấp. 

Điều 11. Về chính sách khuyến khích 

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sản phẩm thân thiện với môi trường 

được đánh giá và công nhận. 

2. Được khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có sản phẩm thân thiện với môi trường. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ 

quan có liên quan xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ trình Uỷ ban nhân dân thành phố 

xem xét, phê duyệt. 

Điều 12. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ quan trong việc nhập 

khẩu phế liệu 

1. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiến hành kiểm tra về điều 

kiện của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt, thép phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và 

báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định trước khi Sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho các tổ chức, cá 

nhân nhập khẩu phế liệu.   

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt, thép phế liệu:  

 Phải thông báo bằng văn bản chậm nhất là 5 (năm) ngày trước khi tiến hành bốc 

dỡ cho Sở Tài nguyên và Môi trường về chủng loại, số lượng, trọng lượng phế liệu, 

cửa khẩu nhập, tuyến vận chuyển, kho, bãi tập kết phế liệu và nơi đưa phế liệu vào sản 

xuất. 

 c) Trách nhiệm của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng: 
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 Làm thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho các tổ chức, cá 

nhân sau khi Uỷ ban nhân dân thành phố có chủ trương đồng ý bằng văn bản và được 

Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan có thẩm quyền của thành phố cấp Giấy xác 

nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.   

Khi hàng hoá đến cảng, Cục Hải quan Đà Nẵng tiến hành làm thủ tục hải quan 

cho hàng hoá là phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại các cửa khẩu. Trường 

hợp lô hàng có hiện tượng chứa nhiều tạp chất có khả năng gây ô nhiễm môi trường, 

Cục Hải quan Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát 

Môi trường thuộc Công an thành phố và các cơ quan có liên quan tiến hành trưng cầu 

giám định các tạp chất là chất thải và các tạp chất nguy hại trong lô hàng theo quy định 

pháp luật.  

Điều 13. Quản lý xả nước thải vào nguồn nước 

1. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng phải tiến hành lập thủ tục xả nước thải vào nguồn nước tại Sở Tài 

nguyên và Môi trường hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp, gia 

hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 

Điều 14. Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường về khai thác khoáng sản 

1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố 

phải tiến hành ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

hoặc Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện theo quy định. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể thủ tục, hồ sơ ký quỹ cải tạo, 

phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản theo quy định.  

 

Mục 3 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ 

 

Điều 15. Các ngành nghề sản xuất không được cấp mới giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư được 

quy định (có phụ lục ban hành kèm theo Quy định này). 

  

Điều 16. Các cơ sở thuộc danh mục ngành nghề sản xuất, kinh doanh quy định 

tại Điều 15 đang hoạt động trong khu dân cư tập trung phải cam kết có kế hoạch di dời.  

Trong thời gian chưa di dời, các cơ sở đang hoạt động nêu trên phải nghiêm túc 

thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, nghiêm cấm không được xả nước, chất thải 

chưa qua xử lý ra môi trường bên ngoài.  

Điều 17. Khuyến khích việc thành lập các tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường 

tại các khu dân cư.  

1. Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện tạo điều kiện cho các tổ chức tự quản hoạt 

động, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. 
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2. Uỷ ban nhân dân cấp phường, xã có trách nhiệm quy định về hoạt động của 

các tổ chức tự quản bảo vệ môi trường và tạo điều kiện để các tổ chức tự quản hoạt 

động hiệu quả.  

 

Mục 4 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGUỒN NƯỚC AO, HỒ, ĐẦM, SÔNG, BIỂN  

VÀ CÁC NGUỒN NƯỚC KHÁC 

 

Điều 18. Bảo vệ môi trường nguồn nước ao hồ, đầm, sông, biển 

1. Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện có trách nhiệm: 

a) Quản lý đối với các hồ, ao, đầm trên địa bàn theo ranh giới hành chính đã 

được xác định, phân cấp; 

b) Tổ chức điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng và lập chương trình quản lý, 

bảo vệ, khai thác sử dụng hợp lý các ao, hồ, đầm do địa phương quản lý. 

2. Định kỳ hàng năm Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện báo cáo tình hình thực 

hiện quản lý về Sở Tài nguyên và môi trường để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân thành 

phố. 

 Điều 19. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trường nước của lưu vực sông. 

Mục 5 
QUẢN LÝ CHẤT THẢI  

 Điều 20. Quy định chung về quản lý chất thải 

1. Việc quản lý chất thải thực hiện theo Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 

11 năm 2005 và các quy định dưới luật hiện hành có liên quan. 

2. Chất thải rắn tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải được phân loại 

tại nguồn theo nhóm phù hợp với mục đích tái chế, xử lý, tiêu huỷ và chôn lấp.  

3. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở thu gom, tái chế, xử lý chất thải được 

thành phố ưu đãi về thuế, đất đai,...giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Uỷ ban nhân dân 

thành phố về chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ về vốn và đất đai,... 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

xây dựng Quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố và tổ chức triển khai 

thực hiện. 

Điều 21. Quản lý chất thải nguy hại 
1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại hoặc hành nghề 

thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại phải tiến hành đăng ký tại Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, hướng dẫn cụ thể thủ tục đăng ký, cấp 
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phép quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố. 

Điều 22. Quản lý nước thải 

1. Các khu dân cư, khu đô thị tập trung phải có hệ thống thu gom và xử lý nước 

thải; nước thải sinh hoạt phải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy 

định hiện hành trước khi xả thải ra môi trường xung quanh. 

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trụ sở cơ quan, trường học, các hộ 

gia đình phải xử lý nước thải sinh hoạt trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung 

của thành phố, không để tự thấm vào đất. 

3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

tập trung, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề phải có hệ thống xử lý nước 

thải riêng và phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo 

quy định trước khi đấu nối xả vào hệ thống thoát nước chung. 

4. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ bằng phương tiện giao thông đường thuỷ phải 

xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định trước khi 

thải ra môi trường xung quanh. 

 

Mục 6   
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

VÀ THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG 

 

Điều 23. Quy hoạch mạng lưới quan trắc và xây dựng chương trình quan 

trắc 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường lập quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường 

và xây dựng chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố trình Uỷ ban 

nhân dân thành phố phê duyệt. 

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ tập trung phải xây dựng và quản lý mạng lưới quan trắc môi trường trong phạm vi 

đơn vị. 

Điều 24. Trách nhiệm thực hiện quan trắc môi trường, lưu trữ số liệu 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện quan trắc môi trường trên địa 

bàn thành phố và thống kê, lưu trữ số liệu quan trắc môi trường của thành phố. 

2. Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện, phường, xã thống kê, lưu trữ số liệu quan 

trắc môi trường trên địa bàn quản lý. 

3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ tập trung phải tổ chức quan trắc chất lượng môi trường, tác động môi trường từ các 

cơ sở do đơn vị quản lý; thống kê, lưu trữ số liệu quan trắc môi trường, các nguồn thải, 

chất thải từ hoạt động tại đơn vị và các tác động đối với môi trường. 

Điều 25. Công bố, cung cấp thông tin về môi trường 

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch 
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vụ tập trung, các dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

hoặc có tính chất và quy mô tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, có trách nhiệm báo cáo các thông tin về môi trường trong phạm vi 

đơn vị quản lý cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng phải lập cam kết bảo 

vệ môi trường hoặc dự án có tính chất và quy mô tương đương với đối tượng phải lập 

cam kết bảo vệ môi trường có trách nhiệm cung cấp thông tin về môi trường liên quan 

đến hoạt động của đơn vị cho Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện hoặc 

bộ phận phụ trách bảo vệ môi trường ở phường, xã (trường hợp cấp xã, phường được 

phân cấp xác nhận cam kết bảo vệ môi trường). 

3. Định kỳ hằng năm và 5 (năm) năm Sở Tài nguyên và Môi trường lập báo cáo 

hiện trạng môi trường của thành phố, trình Uỷ ban nhân dân thành phố. 

4. Định kỳ hằng năm và 5 (năm) năm, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp 

quận, huyện lập báo cáo hiện trạng môi trường và công tác bảo vệ môi trường của 

ngành, địa phương do mình quản lý và báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố (thông qua 

Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình trình UBND 

thành phố). 

5. Định kỳ hằng năm và 5 (năm) năm, Uỷ ban nhân dân cấp phường, xã lập báo 

cáo hiện trạng môi trường và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn do mình quản lý 

và báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện có trách 

nhiệm cung cấp thông tin môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

 

Mục 7 
HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

          Điều 26. Uỷ ban nhân dân thành phố khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn thành phố phối hợp, hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng các 

chương trình, các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố và 

tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động có hiệu quả. 

Điều 27. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm làm đơn vị đầu mối 

triển khai các hoạt động, chương trình, dự án hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường trên 

địa bàn thành phố.  

 

Mục 8 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC,  

TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

TRONG VIỆC THỰC HIỆN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
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Điều 28. Các Sở, ban, ngành 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện Quy định này. 

b) Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố về các hoạt động quản lý 

liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, hệ thống cống thoát nước trên địa bàn thành 

phố. 

 2. Công an thành phố chịu trách nhiệm về công tác đấu tranh phòng, chống  tội 

phạm về môi trường, công tác phòng chống cháy nổ; phối hợp với các Sở: Tài nguyên 

và Môi trường, Giao thông vận tải, các cơ quan chức năng của thành phố có liên quan 

kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn 

máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy và xử 

lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường đối với các phương tiện 

giao thông không đảm bảo các yêu cầu trên; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành 

chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm tra đột xuất các đơn vị, cá nhân có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.  

3. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chịu trách nhiệm bảo vệ môi trường tại các khu 

vực do quân đội quản lý; kiểm tra, phát hiện xử lý chất độc hóa học do chiến tranh để 

lại; phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an thành phố, các cơ quan chức 

năng của thành phố xử lý các vấn đề môi trường liên quan. 

4. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về quy hoạch đô thị gắn với bảo vệ môi trường 

và hướng dẫn thực hiện các quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. 

 5. Sở Công Thương chịu trách nhiệm về quy hoạch phát triển ngành công 

thương; các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị gắn với bảo vệ môi trường và hướng 

dẫn thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt. 

 6. Sở Y tế chịu trách nhiệm về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh lao 

động; chủ trì, phối hợp: 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác thu gom, 

vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải y tế, các loại chất thải nguy hại khác;  

b) Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác thu gom, vận 

chuyển, xử lý và tiêu huỷ chất thải phóng xạ.  

 7. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ tài 

nguyên rừng và phát triển rừng; bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường các cơ sở 

nuôi trồng thủy sản; quản lý, bảo vệ các công trình thủy lợi; thực hiện chương trình 

nước sinh hoạt nông thôn; quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón; 

quản lý các cơ sở chăn nuôi, giết mổ động vật, gia xúc, nơi mua bán động vật và sản 

phẩm động vật, nơi chôn lấp tiêu huỷ động vật, các cơ sở chế biến thủy sản và dịch vụ 

thủy sản. 

 8. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng liên quan quản 

lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các phương tiện giao thông đường bộ, 
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đường thuỷ,… 

 9. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về chức năng giáo dục công tác bảo 

vệ môi trường trong trường học ở các bậc học do ngành quản lý. 

 10. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ môi trường 

tại các khu, điểm, các đơn vị kinh doanh du lịch và các đơn vị khác trong phạm vi quản 

lý của mình. 

 11. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu trình Uỷ ban nhân dân 

thành phố cân đối vốn xây dựng cơ bản cho các công trình, dự án liên quan đến lĩnh 

vực môi trường đã được phê duyệt; phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất 

các chính sách đầu tư cho bảo vệ môi trường. 

 12. Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu trình Uỷ ban nhân dân thành phố 

cân đối bố trí dự toán kinh phí về công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo chủ trương 

phê duyệt của các cấp có thẩm quyền. 

 13. Sở Khoa học và Công nghệ khuyến khích xây dựng các đề tài nghiên cứu 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như đầu tư phát triển công nghệ sạch, công nghệ thân 

thiện với môi trường, các giải pháp xử lý môi trường,…  

 14. Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng chịu trách nhiệm 

quản lý môi trường trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý của Ban và phối hợp với 

các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường khi cần thiết. 

 15. Các cơ quan: Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Đài Phát thanh 

- Truyền hình Đà Nẵng và đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và các cơ 

quan thông tấn, báo chí của trung ương đóng trên địa bàn thành phố kịp thời đăng đưa 

tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về môi trường và công tác bảo vệ môi 

trường; biểu dương các cá nhân, đơn vị có thành tích trong bảo vệ môi trường; phản 

ánh kịp thời các sự việc vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. 

 Điều 29. Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện, phường, xã 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện, phường, xã chịu trách nhiệm thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý; mời các 

tổ chức đoàn thể cùng tham gia như: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ 

nữ,… tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường đến 

cộng đồng dân cư trong phạm vi địa bàn quản lý. 

 

Điều 30. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ 

quan đoàn thể 

 1. Tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi 

trường trên địa bàn thành phố. 

 2. Tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức và thực 

hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường. 
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 Điều 31. Tổ chức, cá nhân 

Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 Điều 32. Hằng năm, ngân sách thành phố bố trí chi thường xuyên cho sự nghiệp 

bảo vệ môi trường không dưới 1% (một phần trăm) tổng chi ngân sách thành phố và 

tăng dần tỉ lệ này theo tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố.  

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư và các đơn vị liên quan tổng hợp kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trình 

Uỷ ban nhân dân thành phố. 

Điều 33. Huy động vốn thực hiện công tác bảo vệ môi trường  

1. Tăng cường nguồn lực và đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường, 

huy động các nguồn vốn ODA, vốn từ các chương trình hợp tác quốc tế, vốn từ nguồn 

thu phí môi trường và đóng góp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc mọi 

thành phần kinh tế trên toàn địa bàn thành phố đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường. 

2. Thực hiện công tác xã hội hoá trong đó triển khai các biện pháp huy động theo 

phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức kinh 

tế, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các cá nhân trên địa bàn thành phố; giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND 

thành phố tổ chức xã hội hoá các hoạt động bảo vệ môi trường thuộc phân cấp quản lý 

của thành phố. UBND các quận, huyện thực hiện công tác xã hội hoá công tác bảo vệ 

môi trường tại địa phương mình theo quy định của pháp luật.  

3. Xúc tiến kêu gọi nguồn viện trợ, các dự án đầu tư nước ngoài, tăng cường khả 

năng thu hút các nguồn vốn ODA, tăng cường thu hút đầu tư cho bảo vệ môi trường từ 

nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối 

hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành, địa phương quận, huyện liên 

quan lập các dự án bảo vệ môi trường cụ thể của đơn vị mình để kêu gọi thu hút đầu tư 

đầu tư ODA, đặc biệt chú trọng các dự án liên quan đến xử lý nước thải, chất thải rắn, 

không khí và tiếng ồn, chất thải y tế. 

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các sở, 

ban, ngành, địa phương quận, huyện liên quan tham mưu UBND thành phố thành lập 

Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng để huy động các nguồn lực của Nhà nước 

và tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của cộng đồng, các tổ chức trong, ngoài nước, các tổ 
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chức quốc tế để tập trung giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc ưu tiên, cần thiết. 

Điều 34. Việc thanh tra, kiểm tra môi trường 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đối với 

các dự án lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động bổ sung 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân thành phố, dự án được uỷ quyền của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và đề án bảo vệ môi trường thuộc thuộc thẩm quyền Sở 

phê duyệt.  

2. Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện 

pháp bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đối với các dự án lập 

cam kết bảo vệ môi trường, cam kết môi trường bổ sung; đề án bảo vệ môi trường 

thuộc thẩm quyền xác nhận của mình và các tổ chức, cá nhân được chuyển giao từ Sở 

Tài nguyên và Môi trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, thanh tra và 

giám sát đối với những cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong phạm vi quản lý thuộc 

thẩm quyền. 

3. Uỷ ban nhân dân cấp phường, xã kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo 

vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn về các dự án lập bản cam kết bảo 

vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường bổ sung thuộc thẩm quyền đã phân cấp.  

4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng phối hợp với các đơn 

vị liên quan kiểm tra việc bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh 

dịch vụ trong phạm vi đơn vị quản lý. 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát được thực hiện theo định kỳ 2 lần/năm 

hoặc thanh tra, kiểm tra đột xuất (khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc có khiếu nại, 

tố cáo) theo quy định của pháp luật hiện hành.   

 Điều 35. Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 

của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

 Điều 36. Các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

và Bộ Công an.  

 Điều 37. Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi 

trường trên địa bàn thành phố được xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành.  

 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Uỷ ban nhân 



   

67 CÔNG BÁO/Số 07 + 08 + 09/Ngày 1-9-2010  

 

dân các quận, huyện và các đơn vị liên quan xem xét, đề xuất với Uỷ ban nhân dân 

thành phố việc hình thành các giải thưởng về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.  

Điều 38. Công tác thi đua khen thưởng trên các lĩnh vực cho các tập thể, cá nhân, 

thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của thành phố phải xem xét đến vấn đề bảo 

vệ môi trường của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. 

Điều 39. Trong quá trình triển khai thực hiện quy định này, nếu có vướng mắc, 

phát sinh, các cơ quan, đơn vị, cá nhân cần kịp thời phản ánh, báo cáo Uỷ ban nhân 

dân thành phố để xem xét sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tế./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
                     Trần Văn Minh 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ  

KHÔNG CẤP GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH MỚI  

TRONG KHU DÂN CƯ 

(Kèm theo Quyết định số 23 /2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2010 

 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

1. Ngành hoá chất: sản xuất hoá chất cơ bản, sản xuất pin, ắc quy, thuốc bảo vệ 

thực vật, hoá chất làm lạnh, phèn, tẩy rửa, thuốc nhuộm, sơn, sản xuất phân bón;  

2. Ngành tái chế: Giấy, nhựa, kim loại, dầu nhớt cặn; 

3. Ngành tẩy, nhộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, đệt, may, đan; 

4. Ngành luyện cán cao su, đúc lốp xe bằng cao su… 

5. Ngành thuộc da; 

6. Ngành xi mạ điện;  

7. Ngành gia công cơ khí: Rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn; 

8. Ngành in, tráng bao bì kim loại; 

9. Ngành sản xuất bột giấy; 

10. Ngành sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất gốm sứ, thuỷ tinh; 

11. Ngành chế biến gỗ (trừ điêu khắc gỗ và mộc gia dụng không phun véc ni); 

12. Ngành sản xuất chế biến thực phẩm tươi sống, nước chấm các loại, muối, 

dầu ăn, phơi hải sản; 

13. Ngành sản xuất thuốc lá; 

14. Ngành sản xuất cồn, rượu, bia, nước giải khát (trừ nước uống tinh khiết); 

15. Ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm (trong nội thị); 

16. Ngành giết mổ gia súc, gia cầm; 

17. Ngành chế biến than; 

18. Ngành chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản, phơi các 

nguyên vật liệu thuỷ hải sản như đầu tôm, cá,…; 

19. Ngành chế biến sắn, chế biến nông sản khác. 
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VĂN BẢN KHÁC 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số: 91/NQ-HĐND                           Đà Nẵng, ngày 13 tháng7 năm 2010 
                             

 

   

 NGHỊ QUYẾT 

Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban Văn hóa-Xã hội 

 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm  kỳ 2004 - 2011 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII,  

NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 16 

 

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

năm 2003; 

 

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trình tại Tờ trình số     

2877/TTr-HĐND, ngày 12 tháng 7 năm 2010 về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh 

Trưởng ban Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, 

nhiệm kỳ 2004-2011 và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân; 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Nhất trí miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Lê Tự Cường, với 

45/50 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định tán thành, chiếm tỷ lệ 90%. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 

2004-2011, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 13 tháng  7 năm 2010./.  

 
 

          CHỦ TỊCH 

 

           Nguyễn Bá Thanh 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số:92 /NQ-HĐND                          Đà Nẵng, ngày 13 tháng7 năm 2010 
                             

 

   

 NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng ban  

Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII,  

nhiệm kỳ 2004 - 2011 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII,  

NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 16 

 

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

năm 2003; 

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trình tại Tờ trình số 

2878/TTr-HĐND, ngày 12 tháng 7 năm 2010 về việc giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung 

Trưởng ban Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, 

nhiệm kỳ 2004-2011 và kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử bổ sung Trưởng ban Ban 

Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011 

ngày 13 tháng 7 năm 2010; 
 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Vũ Hùng  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 

2004-2011, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 13 tháng  7 năm 2010./.  

 
               CHỦ TỊCH 

 

                    Nguyễn Bá Thanh 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:93/NQ-HĐND                             Đà Nẵng, ngày 13 tháng7 năm 2010 
                              

 

   

 NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng ban  

Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII,  

nhiệm kỳ 2004 - 2011 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII,  

NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 16 

 

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

năm 2003; 

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trình tại Tờ trình số     

2879/TTr-HĐND, ngày 12 tháng 7 năm 2010 về việc giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung 

Phó Trưởng ban Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, 

nhiệm kỳ 2004-2011 và kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử bổ sung Phó Trưởng ban 

Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-

2011 ngày 13  tháng 7 năm 2010; 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng ban Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với bà Nguyễn Thị 

Thu Hương  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 

2004-2011, kỳ họp thứ 16, thông qua ngày 13 tháng  7 năm 2010./. 

  

 

      CHỦ TỊCH 

 

 

         Nguyễn Bá Thanh 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     
   Số:94/NQ-HĐND                               Đà Nẵng, ngày 13 tháng 7 năm 2010 

 

NGHỊ QUYẾT  

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên  

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011 
   
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,  

KHÓA VII,  NHIỆM KỲ 2004 - 2011, KỲ HỌP THỨ 16 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình tại Tờ trình số     

3824/TTr-UBND, ngày 24 tháng 6 năm 2010 về việc giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung 

Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011 và kết 

quả bầu cử tại Biên bản bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011, ngày 13  tháng 7 năm 2010; 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố 

Đà Nẵng đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ 

Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011.  

          Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng hoàn tất thủ tục và trình Thủ 

tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm 

kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ 16, thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2010./. 

 

 
                      CHỦ TỊCH 

 

                            Nguyễn Bá Thanh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT  NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số: 4980 /QĐ-UBND 
 

                Đà Nẵng, ngày 02 tháng7 năm 2010 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động 

của các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền  

quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003;  

Căn cứ Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về phân cấp 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, 

 

QUYẾT ĐỊNH : 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt 

động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND 

thành phố. 

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 Sở Nội vụ, Thủ trưởng 

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

phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

 

 CHỦ TỊCH 
                                                                             

  
 

                   Trần Văn Minh 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN  

    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

QUY CHẾ 

Thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 4980 /QĐ-UBND 

Ngày 02 tháng 7 năm 2010  của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của  tổ chức phối 

hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố. 

2. Quy chế này không điều chỉnh đối với các hội đồng, ban tổ chức và các tổ chức 

tương đương có chức năng, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của pháp luật (gồm Hội 

đồng trường, Hội đồng khoa học, Hội đồng nghiệm thu, Ban tổ chức hội thi, hội thao…).  

Điều 2. Hình thức tổ chức 

Tổ chức phối hợp liên ngành được tổ chức dưới các hình thức sau: Hội đồng, Ban 

Chỉ đạo, Ban Điều hành, Ban Chỉ huy, Ban Công tác hoặc các Tổ, Đội Công tác liên 

ngành và các hình thức tương đương khác. 

Điều 3. Chức năng 

Tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp UBND thành phố, Chủ tịch 

UBND thành phố nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp, triển khai, giải quyết một hoặc một 

số nhiệm vụ, công việc quan trọng theo quy định của Nhà nước hoặc theo nhu cầu của 

thành phố, có tính chất và yêu cầu liên ngành, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và 

hoạt động của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động 

1. Việc thành lập, tổ chức và hoạt động, sáp nhập, giải thể tổ chức phối hợp liên 

ngành được thực hiện theo đúng quy định của Quy chế này. 

2. Bảo đảm việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò người 

đứng đầu của các cơ quan chuyên môn. 

3. Tổ chức phối hợp liên ngành không thực hiện chức năng quản lý nhà nước. 

4. Tổ chức phối hợp liên ngành không có con dấu riêng, trừ trường hợp đặc biệt 

theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố. 
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Điều 5. Điều kiện thành lập 

Tổ chức phối hợp liên ngành được thành lập theo các điều kiện sau đây: 

1. Theo quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, quyết định của Chủ tịch nước, nghị quyết, nghị định của 

Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Theo yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong trường hợp thực sự cần thiết của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

3. Theo yêu cầu giải quyết những công việc cần phải huy động nguồn lực lớn, các 

công trình trọng điểm, những vấn đề quan trọng có tính liên ngành, liên quan đến trách 

nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố. 

4. Theo yêu cầu giải quyết những vấn đề đột xuất, các sự cố nghiêm trọng như thiên 

tai, dịch bệnh, tai nạn vượt quá khả năng giải quyết của cơ quan chuyên môn, cần tập trung 

giải quyết trong thời gian nhất định. 

5. Theo hướng dẫn, đề nghị của các Bộ, ngành Trung ương trên cơ sở xem xét sự 

cần thiết phải thành lập đối với thành phố và do Chủ tịch UBND thành phố quyết định.  

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn  

1. Nhiệm vụ 

a) Nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xây dựng, ban hành chương 

trình, kế hoạch, phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên 

ngành. 

b) Giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, điều hòa, phối hợp 

giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề 

quan trọng, liên ngành; triển khai các nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, của các tổ chức phối hợp liên ngành của Trung ương. 

c) Theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết, báo cáo, đánh giá tình hình triển khai, kết 

quả thực hiện, đề xuất thi đua khen thưởng với Chủ tịch UBND thành phố và các cơ 

quan có thẩm quyền. 

2. Quyền hạn 

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố phối hợp triển 

khai các nhiệm vụ công tác theo quy định của Trung ương và Chủ tịch UBND thành 

phố. 

b) Xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc và giải pháp phân công, huy động 

các nguồn lực để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ được giao. 

Điều 7. Thành phần  

1. Người đứng đầu 

a) Căn cứ vào tính chất, nội dung của nhiệm vụ cần được giải quyết, Chủ tịch UBND 

thành phố quyết định là người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành khi xét thấy thật sự 
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cần thiết hoặc phân công một Phó Chủ tịch UBND thành phố làm người đứng đầu tổ 

chức phối hợp liên ngành, phù hợp với sự phân công công việc giữa Chủ tịch và các 

Phó Chủ tịch. 

b) Trong trường hợp giao cho Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành 

phố làm người đứng đầu thì phải bảo đảm cơ chế, khả năng huy động giải quyết các vấn 

đề liên ngành của người đứng đầu. 

2. Cấp phó 

Tổ chức phối hợp liên ngành có một hoặc nhiều cấp phó tùy theo tính chất, yêu 

cầu công việc và vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham gia thành viên. Thủ trưởng 

cơ quan làm thường trực của tổ chức phối hợp liên ngành phải làm cấp phó thường trực 

hoặc ủy viên thường trực của tổ chức phối hợp liên ngành.  

3. Thành viên 

Thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành là đại diện lãnh đạo của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương có liên quan. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia 

thành viên tổ chức phối hợp liên ngành quyết định cử đại diện lãnh đạo tham gia hoạt 

động theo thẩm quyền.     

4. Cơ cấu 

a) Trừ người đứng đầu và cấp phó thường trực, thành viên của tổ chức phối hợp 

liên ngành được cơ cấu theo chức danh và đơn vị, không cơ cấu theo tên gọi riêng của 

cá nhân đại diện lãnh đạo tham gia hoạt động. Căn cứ chức danh và đơn vị, thủ trưởng 

cơ quan tham gia thành viên có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo đơn vị mình tham gia 

theo quy định. 

b) Trong trường hợp cần thiết khác, Chủ tịch UBND thành phố quyết định cơ cấu 

thành phần tổ chức phối hợp liên ngành bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

 

Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ 

TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH 

Điều 8. Đề xuất thành lập tổ chức phối hợp liên ngành 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, yêu cầu công việc và các điều kiện 

quy định tại Điều 5 Quy chế này, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành 

phố đề xuất Chủ tịch UBND thành phố thành lập tổ chức phối hợp liên ngành.  

2. Trong trường hợp đề xuất của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

thành phố không đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này thì Tờ trình 

đề nghị của cơ quan đề xuất phải giải trình rõ lý do phải thành lập tổ chức phối hợp 

liên ngành.  

3. Đề xuất thành lập tổ chức phối hợp liên ngành gửi Chủ tịch UBND thành phố 

(thông qua Sở Nội vụ), gồm các thủ tục sau: 
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- Tờ trình về việc thành lập tổ chức phối hợp liên ngành, trong đó nêu rõ sự cần thiết, 

cơ sở pháp lý, dự kiến thành phần, nhiệm vụ và thời hạn hoạt động; 

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Điều 9. Thẩm định và trình Chủ tịch UBND thành phố thành lập tổ chức 

phối hợp liên ngành 

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND thành phố quyết 

định việc thành lập tổ chức phối hợp liên ngành. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được thủ tục đề nghị thành lập 

tổ chức phối hợp liên ngành, Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND 

thành phố quyết định thành lập tổ chức phối hợp liên ngành theo quy định.  

3. Trong trường hợp thủ tục đề nghị thành lập tổ chức phối hợp liên ngành không 

đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này, Sở Nội vụ làm việc thống nhất 

với cơ quan đề xuất về việc không thành lập tổ chức phối hợp liên ngành.  

Nếu cơ quan đề xuất không thống nhất, Sở Nội vụ có ý kiến thẩm định và trình 

Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định việc thành lập hoặc không thành lập tổ 

chức phối hợp liên ngành.  

Điều 10. Sáp nhập 

Các tổ chức phối hợp liên ngành được sáp nhập khi mục tiêu, chức năng, nhiệm 

vụ chồng chéo, trùng lắp với nhau. 

Trình tự, thủ tục sáp nhập tổ chức phối hợp liên ngành được tiến hành tương tự 

việc thành lập tổ chức phối hợp liên ngành. 

Điều 11. Giải thể 

1. Tổ chức phối hợp liên ngành xác định được thời gian hoạt động thì tự giải thể 

theo thời hạn ghi trong quyết định thành lập. 

2. Tổ chức phối hợp liên ngành không xác định được thời gian hoạt động thì giải 

thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó, cơ quan thường trực có ý kiến đề nghị giải 

thể tổ chức phối hợp liên ngành gửi Chủ tịch UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ). 

3. Tổ chức phối hợp liên ngành không hoàn thành nhiệm vụ thì bị giải thể. 

4. Chủ tịch UBND thành phố quyết định việc giải thể tổ chức phối hợp liên ngành 

theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này theo đề nghị của Sở Nội vụ. 

Chương III 

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH 

 

Điều 12. Chế độ làm việc 

1. Tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch 

UBND thành phố đứng đầu làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người 

đứng đầu. 
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2. Tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

thành phố đứng đầu làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số. 

3. Thành viên tổ chức phối hợp liên ngành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. 

4. Tổ chức phối hợp liên ngành chỉ sử dụng bộ máy, lao động chuyên trách khi có 

quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan thường trực của tổ chức phối hợp liên 

ngành 

1. Tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố đứng đầu thì người đứng đầu cơ quan được giao làm nhiệm vụ thường trực chịu 

trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, sử dụng bộ 

máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức phối hợp liên ngành, trừ trường 

hợp có quy định khác của cơ quan Trung ương hoặc chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành 

phố. 

2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố đứng đầu tổ chức 

phối hợp liên ngành sử dụng bộ máy của mình để bảo đảm các điều kiện hoạt động của 

tổ chức phối hợp liên ngành. 

3. Định kỳ trước ngày 30 tháng 01 hằng năm, tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức hoạt 

động và việc tham gia của các thành viên tổ chức phối hợp liên ngành gửi về Sở Nội vụ để 

tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố. 

Điều 14. Quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức phối hợp liên 

ngành 

1. Người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành là Phó Chủ tịch UBND thành phố, 

Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có quyền hạn, trách nhiệm sau 

đây: 

a) Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao; 

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức phối hợp liên ngành; 

c) Điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; 

d) Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của tổ chức phối hợp liên ngành; 

đ) Điều động, trưng tập chuyên gia; 

e) Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, thành lập bộ phận giúp việc của 

tổ chức phối hợp liên ngành; 
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g) Chỉ đạo cơ quan thường trực thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức và hoạt động của 

tổ chức phối hợp liên ngành; bảo quản hồ sơ, tài liệu của tổ chức phối hợp liên ngành và 

quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc được trang bị theo quy định của 

pháp luật. 

2. Tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch UBND thành phố đứng đầu thì thủ 

trưởng cơ quan được giao làm nhiệm vụ thường trực có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 

định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều này. 

Điều 15. Quyền hạn, trách nhiệm của thành viên  

1. Thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành có trách nhiệm tham gia đầy đủ 

các hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, chịu trách nhiệm trước người đứng đầu 

tổ chức phối hợp liên ngành và thủ trưởng cơ quan công tác về những nhiệm vụ được 

phân công. 

2. Ý kiến tham gia của các thành viên là ý kiến chính thức của cơ quan, đơn vị, 

địa phương cử thành viên đó tham gia tổ chức phối hợp liên ngành. 

3. Thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành được cung cấp đầy đủ thông tin 

liên quan đến hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. 

Điều 16. Chế độ hội họp 

1. Tổ chức phối hợp liên ngành họp định kỳ 06 (sáu) tháng, 01 (một) năm để thông 

qua các chương trình, kế hoạch công tác; đánh giá kết quả hoạt động và tổng hợp báo 

cáo cơ quan có thẩm quyền. 

Trong trường hợp cần thiết, người đừng đầu tổ chức phối hợp liên ngành quyết 

định triệu tập cuộc họp bất thường để giải quyết công việc. 

2. Cơ quan thường trực của tổ chức phối hợp liên ngành có trách nhiệm đảm bảo 

các điều kiện hội họp; gửi giấy mời và tài liệu liên quan cho thành viên trước cuộc họp 

ít nhất 02 (hai) ngày làm việc. 

3. Thành viên tổ chức phối hợp liên ngành có trách nhiệm tham dự và có ý kiến 

chính thức đối với nội dung cuộc họp. Trong trường hợp cử người dự họp thay thế thì 

phải báo cáo người chủ trì cuộc họp và chịu trách nhiệm về nội dung tham gia của 

người được cử dự họp thay thế. Trong trường hợp không thể tham gia dự họp thì thành 

viên phải báo cáo người chủ trì cuộc họp và gửi văn bản tham gia ý kiến về cơ quan 

thường trực trước khi diễn ra cuộc họp.   

4. Nếu xét thấy bảo đảm điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức phối hợp liên 

ngành có thể không tổ chức họp và lấy ý kiến thành viên bằng văn bản hoặc tổ chức 

các hình thức họp qua mạng, trao đổi, lấy ý kiến gián tiếp qua điện thoại, hộp thư điện 

tử…nhằm tiết kiện thời gian và kinh phí.  
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Điều 17. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. Tổ chức phối hợp liên ngành có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu 

cầu của Chủ tịch UBND thành phố và các cơ quan chức năng về tình hình hoạt động 

của mình.  

2. Tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố đứng đầu thì cấp phó là Thủ trưởng cơ quan được phân công làm nhiệm vụ 

thường trực có trách nhiệm báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 18. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí họat động của tổ chức phối hợp liên ngành do ngân sách nhà nước đảm 

bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan được giao nhiệm 

vụ thường trực của tổ chức phối hợp liên ngành. Tổ chức phối hợp liên ngành có thể 

sử dụng các nguồn kinh phí khác theo nội dung nhiệm vụ, theo quy định của cấp trên 

hoặc chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 19. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

a) Triển khai, tổ chức thực hiện việc thành lập, tổ chức và hoạt động của  tổ 

chức phối hợp liên ngành theo đúng Quy chế này. 

b) Chậm nhất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi 

hành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và 

căn cứ các quy định tại Quy chế này chỉ đạo việc rà soát các tổ chức phối hợp liên 

ngành do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập trước 

ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành; đồng thời đề xuất việc kiện toàn, sáp nhập, giải 

thể theo trình tự, thủ tục được quy định tại Quy chế này. 

2. Trung tâm Công báo, Ban biên tập Trang thông tin điện tử UBND thành phố, 

các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa 
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bàn thành phố có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện nội dung 

Quy chế này. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ: 

- Giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, 

ban, ngành thực hiện Quy chế này.  

- Định kỳ trước ngày 15 tháng 02 hằng năm tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức, 

hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành về UBND thành phố. 

- Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý, chấn chỉnh hoạt động, kiện toàn tổ 

chức, sáp nhập hoặc giải thể đối với các tổ chức phối hợp liên ngành hoạt động không 

hiệu quả; kiểm điểm trách nhiệm của các cơ quan tham gia thành viên không chấp hành 

đúng Quy chế này.   

 

Điều 20. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Chủ 

tịch UBND thành phố (thông qua Sở Nội) để xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế cho 

phù hợp./.  

                              CHỦ TỊCH 

                Trần Văn Minh 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                           

   Số:5050/QĐ-UBND                              Đà Nẵng, ngày 06 tháng7 năm 2010 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Miễn thu phí chợ đối với các hộ tiểu thương  

tại một số chợ trên địa bàn thành phố mỗi năm 01 tháng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP  ngày 

06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

57/2002/NĐ-CP;  

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2006 của 

UBND thành phố Đà Nẵng Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ; 

Thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐND thành phố tại buổi tiếp xúc đại 

diện các hộ tiểu thương tại các chợ vào ngày 16 tháng 01 năm 2010, Chủ tịch và các 

Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất ý kiến tại cuộc họp giao ban ngày 25 

tháng 01 năm 2010; đồng thời, xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 

718/SCT-KHTC ngày 25 tháng 6 năm 2010, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Hàng năm, thực hiện miễn thu phí chợ 01 tháng (vào kỳ thu phí tương 

ứng tháng giêng âm lịch hàng năm) đối với các hộ tiểu thương thực tế đang thực hiện 

kinh doanh đúng theo quy định, tại 06 chợ trên địa bàn thành phố, cụ thể: chợ Cồn, chợ 

Hàn, chợ Đống Đa, chợ Khu B Siêu Thị, chợ Đầu mối Hòa Cường, chợ Hòa Thuận. 

Điều 2. Sở Công Thương và UBND quận Hải Châu triển khai đến các đơn vị 

trực thuộc thực hiện và kiểm tra tình hình thực hiện miễn thu phí chợ theo Điều 1 Quyết 

định này; đồng thời, phối hợp cùng Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính thành phố tính 

toán số giảm thu ngân sách để tổng hợp vào dự toán ngân sách thành phố hàng năm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng thực hiện từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2010. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công 

Thương; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc KBNN Đà Nẵng; Chủ tịch UBND quận Hải 

Châu và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
  

    Võ Duy Khương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   5817 /QĐ-UBND                   Đà Nẵng, ngaỳ  04  tháng 8  năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành 

phố Đà Nẵng đến năm 2020 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định 

số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 92/2006/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị quyết số 66/2008/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 11 về 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 với các nội dung như sau: 

I. Quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển 

1. Quan điểm 

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) với quy hoạch phát 

triển nguồn nhân lực, quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo nghề và các công trình hạ 

tầng xã hội như nhà ở, trường học, cơ sở y tế, văn hoá, thể thao..., nhằm tạo điều kiện 

cải thiện đời sống cho người lao động, nhất là lao động khu vực nông thôn, lao động 

thuộc diện di dời, giải toả. 

- Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực giảm nghèo bền vững, 

giảm bớt chênh lệch mức sống giữa các nhóm dân cư. Xem công tác đào tạo nghề, nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm là nhiệm vụ then chốt của ngành 

để giải quyết tốt các vấn đề xã hội. 

- Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, không ngừng chăm lo đời 

sống vật chất, tinh thần đối với người có công với đất nước. 
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- Đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thành 

phố, trong đó xác định rõ vai trò của nhà nước, của cộng đồng, các doanh nghiệp, các 

tổ chức, cá nhân và vai trò hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề xã hội. 

- Xây dựng và phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội có tính chuyên 

nghiệp, hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với các hoạt 

động quản lý nhà nước về Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn.   

2. Định hướng  

- Ưu tiên phát triển đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng 

yêu cầu phát triển KT-XH của thành phố. Phát triển mạnh đào tạo nghề cho lao động 

nông nghiệp, nông thôn; vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất; con, em gia đình chính 

sách để có nhiều cơ hội việc làm, chuyển đổi cơ cấu lao động.  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu “có việc làm” trong Chương trình “3 

có” của thành phố, nhằm nâng cao chất lượng việc làm, tăng thu nhập cho người lao 

động, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt đối với tất cả các chương trình phát triển KT-XH 

thành phố. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động, thông qua đào tạo để đưa lao động 

có tay nghề và chuyên gia xuất khẩu lao động là chủ yếu. Tập trung đầu tư, phát triển 

các hoạt động thông tin, dự báo thị trường lao động.  

- Tiếp tục duy trì mục tiêu “không có hộ đói”, “không có hộ đặc biệt nghèo” theo 

nội dung Chương trình “thành phố 5 không” mới trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ, toàn 

diện và hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo; tạo cơ hội cho người nghèo tiếp 

cận các chính sách trợ giúp về hạ tầng phục vụ sản xuất, đất đai, tín dụng, đào tạo nghề, 

tạo việc làm. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính tự lực của các hộ nghèo để vươn 

lên thoát nghèo, khá giả. 

- Phát triển mạnh các hoạt động an sinh xã hội; thực hiện tốt các chính sách xã 

hội, vận động toàn dân tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người 

có công với đất nước, đảm bảo đời sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình 

nơi cư trú; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo để hỗ trợ những người yếu thế, 

nghèo khó trong xã hội, tạo thuận lợi cho họ tự vươn lên hoà nhập cộng đồng. 

- Thực hiện các quyền trẻ em, đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được 

bảo vệ, chăm sóc; tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện; 

ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em. 

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý; đảm bảo 

người nghiện ma tuý được cai nghiện, gái mại dâm được giáo dục, chữa trị phục hồi 

sức khoẻ và hành vi nhân cách; chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm sau cai nghiện, 

chữa trị, giáo dục đối với các đối tượng này. 

3. Mục tiêu phát triển 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp 

đô thị; tăng cường công tác xuất khẩu lao động và chuyên gia; xây dựng mối quan hệ 

hài hoà, tiến bộ giữa doanh nghiệp và người lao động; nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của công nhân, lao động; nâng cao đời sống người có công với đất nước; giảm 
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nghèo bền vững; mở rộng lưới an sinh xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; đẩy lùi các 

tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý, góp phần giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã 

hội, đáp ứng các nhiệm vụ phát triển KT-XH, phát triển thành phố Đà Nẵng thành đô 

thị văn minh, hiện đại.                            

II. Quy hoạch phát triển và giải pháp cho các lĩnh vực của ngành Lao động 

– Thương binh và Xã hội đến năm 2020 

1. Lao động, việc làm 

a) Mục tiêu 

Tạo nhiều việc làm bền vững, chất lượng và có thu nhập cao; giảm thất nghiệp; 

chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động theo hướng phát triển dịch vụ và công nghiệp công 

nghệ cao, giảm dần các ngành nghề không đòi hỏi cao về chuyên môn kỹ thuật; nâng 

cao khả năng cạnh tranh của lao động thành phố trên thị trường lao động trong nước, 

khu vực và quốc tế.  

- Đến năm 2015: Giải quyết việc làm mới cho khoảng 3,2-3,4 vạn lao động/năm; 

hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 4,0%. Cơ cấu lao động ngành nông nghiệp - công 

nghiệp, xây dựng - dịch vụ tương ứng là 5,12% - 40,32% - 54,56%. 

- Giai đoạn 2016-2020: Giải quyết việc làm mới cho khoảng 3,3-3,5 vạn lao 

động/năm; hạ tỷ lệ thất nghiệp dưới 3,0%. Cơ cấu lao động ngành nông nghiệp - công 

nghiệp, xây dựng - dịch vụ tương ứng là 2,89% - 38,05% - 59,06%. 

b) Giải pháp 

- Tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm 

mới. 

- Xây dựng chiến lược việc làm cho từng ngành, lĩnh vực kinh tế, từng quận, 

huyện gắn với chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, phát triển thị 

trường lao động cho từng thời kỳ phát triển của thành phố. 

- Mở rộng và phát triển thị trường lao động ngoài nước. Thành lập Công ty 

chuyên doanh xuất khẩu lao động thành phố; xây dựng chính sách khuyến khích xuất 

khẩu lao động và chuyên gia. 

- Đầu tư phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động. Hình thành ngân hàng 

việc làm. Xây dựng và thiết lập hệ thống thông tin thị trường lao động thành phố. Đẩy 

mạnh các hoạt động chợ việc làm, sàn giao dịch việc làm. 

- Xây dựng chính sách việc làm riêng đối với thanh niên thuộc hộ nghèo; lao 

động di dời, giải toả; lao động mất việc do rủi ro của nền kinh tế thị trường, do quá 

trình đô thị hoá.  

- Lập Quỹ việc làm và đào tạo nghề; đổi mới, mở rộng đối tượng được hỗ trợ 

vốn vay từ Quỹ việc làm do ngân sách thành phố uỷ thác. Có chính sách, giải pháp 

ngăn chặn nguy cơ sa thải công nhân hàng loạt tại các doanh nghiệp vì thiếu vốn. 
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- Xây dựng cơ chế đối thoại, thương lượng, thoả thuận giữa các bên trong quan 

hệ lao động; ký kết thoả ước lao động; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm 

xã hội trong quá trình hội nhập. 

2. Đào tạo nghề 

a) Mục tiêu 

Chuyển mạnh đào tạo nghề từ hướng cung sang hướng cầu của thị trường lao 

động; mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nguồn lao động 

có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đảm bảo cân đối nguồn 

nhân lực theo cơ cấu hợp lý. 

- Giai đoạn 2011-2015: Bình quân mỗi năm, đào tạo nghề cho 35.000 người; 

trong đó, cao đẳng nghề - 15%, trung cấp nghề - 25%, sơ cấp nghề - 60%. Đến năm 

2015, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 65%; trong đó, tỷ lệ qua đào tạo nghề đạt 

51%. 

- Giai đoạn 2016-2020: Mỗi năm đào tạo nghề 50.000 người; trong đó, cao đẳng 

nghề - 20%, trung cấp nghề - 30%, sơ cấp nghề - 50%. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động 

qua đào tạo đạt 80%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%.  

b) Mạng lưới cơ sở đào tạo nghề 

- Đến năm 2015, trên địa bàn thành phố có khoảng 60 cơ sở đào tạo nghề, trong 

đó có ít nhất 4 trường cao đẳng nghề, 12 trường trung cấp nghề, 20 trung tâm đào tạo 

nghề. Phấn đấu có 01 trường nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN. 

- Đến năm 2020, trên địa bàn thành phố có khoảng 75 cơ sở đào tạo nghề. Phấn 

đấu có 02 trường tiếp cận với trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và Châu Á.  

b) Cơ cấu ngành nghề đào tạo 

Trong lĩnh vực dịch vụ: Tập trung đào tạo các nghề dịch vụ du lịch, nhà hàng, 

nấu ăn, bán hàng, tư vấn; các nghề dịch vụ phục vụ kinh tế biển, cảng biển; dịch vụ 

giáo dục, y tế, tài chính; các nghề trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc 

người già, vui chơi giải trí. 

Trong ngành công nghiệp: Tập trung đào tạo các nghề công nghệ thông tin, bưu 

chính, viễn thông, cơ khí chính xác, cơ - điện tử, hoá chất; các nghề chế biến hàng xuất 

khẩu. 

Đối với ngành nông nghiệp: Tập trung đào tạo các nghề chế biến thuỷ, hải sản, 

nghề cá, nghề trồng hoa, cây cảnh, trồng cây phi nông nghiệp; các nghề thuỷ thủ tàu 

biển... 

c) Giải pháp 

- Đổi mới cơ bản nhận thức về đào tạo nghề trong toàn xã hội. Chú trọng đặc 

biệt các hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông; coi đây là giải pháp 

quan trọng trong công tác đào tạo nghề thời gian đến. 
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- Xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố đến 

năm 2020 phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố và vùng 

kinh tế trọng điểm miền Trung, theo hướng xã hội hoá, chuẩn  hoá. 

- Phát triển hoạt động đào tạo nghề theo hướng đa dạng, linh hoạt nhưng phải 

đạt chuẩn về trường, lớp, chương trình, giáo trình, về cán bộ, giáo viên, trang thiết bị 

đào tạo nghề, định mức chi cho đào tạo nghề. 

- Phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo Đại học trên địa bàn thành phố đào tạo 

nguồn nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực, ngành công nghệ thông tin, công nghệ 

sinh học, du lịch, kinh tế biển, thương mại, vận tải - kho bãi, tài chính - ngân hàng... 

- Gắn phát triển nguồn nhân lực trong mọi quy hoạch, chương trình, kế hoạch, 

dự án phát triển KT-XH thành phố với các ngành kinh tế cụ thể; hoàn thiện hệ thống 

thông tin thị trường lao động, nghề nghiệp. 

- Đổi mới và xây dựng các chính sách: Chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng 

giáo viên và cán bộ quản lý; chính sách thu hút học sinh vào học nghề, nhất là các nghề 

đột phá, mũi nhọn, có kỹ thuật, công nghệ cao, nặng nhọc độc hại; chính sách học phí; 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp mở cơ sở đào tạo nghề gắn với giải quyết việc 

làm, nhất là chính sách đất đai đối với cơ sở đào tạo nghề, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ giáo viên. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá, tăng cường nguồn lực tài chính cho hoạt động đào tạo 

nghề; lập quỹ việc làm và đào tạo nghề; tranh thủ nguồn lực quốc tế trong hoạt động 

đào tạo nghề. 

- Tăng đầu tư cho hoạt động đào tạo nghề để đảm bảo quy mô và chất lượng đào 

tạo, bao gồm: Đầu tư xây dựng cơ bản; chi thường xuyên; biên soạn chương trình, giáo 

trình; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. 

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đào tạo nghề ở các cấp; đổi mới cơ chế 

tài chính, giao chỉ tiêu đào tạo nghề; chú trọng hình thức đào tạo nghề theo dự án, đơn 

đặt hàng; cải cách thủ tục hành chính trong quản lý hoạt động dạy nghề. 

- Kiểm định chất lượng hoạt động đào tạo nghề; đánh giá, công nhận, cấp chứng 

chỉ kỹ năng nghề cho người lao động. 

3. Chính sách người có công 

a) Mục tiêu 

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công phù hợp với từng giai đoạn 

phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đảm bảo không thấp hơn mức bình quân của 

xã hội. 

- 100% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của 

cộng đồng dân cư nơi cư trú. 
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- 100% con em người có công có khả năng lao động được tạo điều kiện để học 

nghề và có việc làm phù hợp. 

- Giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng sau chiến tranh, hoàn thành công 

tác xác nhận người có công trong các thời kỳ. 

b) Giải pháp  

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về người có công và con em của họ trên địa bàn thành 

phố. 

- Tổ chức thực hiện tốt chính sách đối với người có công. 

- Đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" nhằm huy 

động nguồn lực từ cộng đồng, góp phần chăm sóc và nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần người có công. 

 - Ưu tiên người có công và con em của họ trong quá trình hoạch định, thực hiện 

các chính sách phát triển KT-XH, các chương trình, dự án về đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm, giảm nghèo và các chính sách xã hội khác. 

- Tiếp tục thực hiện chương trình "có nhà ở" cho đối tượng người có công. 

- Nâng cấp hệ thống nghĩa trang, mộ chí liệt sỹ hiện có.  

- Đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng mới Trung tâm Phụng dưỡng người có công 

thành phố; chuyển đổi hình thức hoạt động của Trung tâm theo hướng dịch vụ công 

(mở rộng điều dưỡng đối tượng khác có nhu cầu, thu tiền dịch vụ).  

 - Xây dựng Đề án xã hội hoá công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và 

người có công với cách mạng; phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân chăm sóc người 

có công. 

- Đào tạo, bồi dưỡng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác 

thương binh, liệt sỹ và người có công từ cấp sở đến quận, huyện, xã, phường; phân cấp 

quản lý thực hiện chính sách người có công. 

- Tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người có công. 

4. Giảm nghèo 

a) Mục tiêu 

Giảm nghèo bền vững gắn với phát triển. Tiếp tục duy trì mục tiêu “Không có 

hộ đói”; thực hiện mục tiêu "không có hộ đặc biệt nghèo” theo hướng tạo điều kiện và 

cơ hội tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển và dịch vụ có chất lượng, hiệu quả. 

- Đến năm 2015: Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,34% (theo chuẩn nghèo 

thành thị: 500.000đồng/người/tháng; nông thôn: 400.000đồng/người/tháng). 

- Đến năm 2020: Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,5% (theo chuẩn nghèo chung 

650.000đồng/người/tháng).  
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b) Giải pháp 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người nghèo,  chủ 

động phấn đấu vươn lên thoát nghèo, khắc phục được tâm lý ỷ lại, dựa dẫm vào cộng 

đồng. 

- Điều chỉnh chuẩn nghèo của thành phố theo từng thời kỳ phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội, mức sống trung bình của nhân dân và tương thích với chuẩn 

nghèo quốc tế.  

- Các chính sách giảm nghèo: Cung cấp tín dụng ưu đãi người nghèo; hỗ trợ giáo 

dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; y tế; đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh 

hoạt; thông tin thị trường; kiến thức pháp lý cho người nghèo; dân số-kế hoạch hoá gia 

đình.  

- Các dự án giảm nghèo: Tăng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã, phường, 

vùng khó khăn, miền núi; hướng dẫn người nghèo làm ăn; khuyến công, khuyến nông; 

đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, giải quyết 

việc làm ở các cấp. 

 - Tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả. Có 

chính sách khuyến khích các chủ thể chủ động nhân rộng mô hình. 

5. Bảo trợ xã hội 

a) Mục tiêu 

Phát triển, hoàn thiện hệ thống trợ giúp xã hội; mở rộng độ bao phủ cả về đối 

tượng và nhu cầu của đối tượng. Nhà nước cùng cộng đồng xã hội có trách nhiệm hỗ 

trợ các đối tượng bảo trợ xã hội cải thiện cuộc sống, tự mình vươn lên hoà nhập cộng 

đồng. 

- 100% người già neo đơn không nơi nương tựa được hưởng chính sách trợ cấp 

xã hội tại cộng đồng. 

- 100% người già neo đơn không nơi nương tựa, không còn người thân thích, 

không có nguồn thu nhập được tiếp nhận vào các cơ sở bảo trợ xã hội thành phố.  

- 100% người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên, không có lương hưu được trợ cấp xã hội 

tại cộng đồng. 

- 100% người tàn tật nặng thuộc diện hộ nghèo được trợ cấp xã hội tại cộng đồng.  

- 100% đối tượng ngoài vùng cư trú gặp rủi ro trên địa bàn thành phố; 100% đối 

tượng không có nguồn thu nhập, gặp rủi ro đột xuất, được giải quyết hỗ trợ khó khăn 

đột xuất. 

b) Giải pháp 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chia sẻ của 

toàn xã hội về công tác bảo trợ xã hội. 
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- Tổ chức thực hiện tốt pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và pháp luật 

có liên quan về trợ giúp xã hội. 

- Đổi mới cơ chế, chính sách theo hướng từng bước bao phủ toàn bộ đối tượng 

bảo trợ xã hội; rà soát, xây dựng lại tiêu chí xác định đối tượng trợ giúp, đối tượng trợ 

cấp xã hội. 

- Nâng dần mức trợ cấp, trợ giúp theo từng thời kỳ phù hợp với quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội và mức sống trung bình của cộng đồng dân cư để chính sách trợ 

giúp có sự tác động mạnh đến chất lượng cuộc sống của đối tượng bảo trợ xã hội.  

- Quản lý đối tượng bảo trợ có hiệu quả: Tổng rà soát đối tượng trên toàn thành 

phố, lập hồ sơ quản lý đối tượng tại cộng đồng và hàng năm rà soát, cập nhật thường 

xuyên. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo trợ xã hội; tiếp tục vận động các tổ chức quốc 

tế tài trợ thực hiện các dự án hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho đối tượng bảo trợ xã hội; 

mở rộng mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi và chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội. 

6. Bảo hiểm xã hội 

a) Mục tiêu 

Tổ chức thực hiện tốt Luật Bảo hiểm xã hội. Mở rộng đối tượng, nâng tỷ lệ lao 

động tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức thực hiện tốt bảo hiểm thất nghiệp và các chính 

sách bảo hiểm xã hội. 

b) Giải pháp 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức 

của người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về quyền và trách nhiệm trong 

quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, tác động mạnh hơn nữa đối với khu vực dân doanh. 

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các đơn vị sử dụng lao động từ thành phố 

đến các địa phương, nắm chắc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

- Củng cố, kiện toàn công tác cán bộ, nhất là đội ngũ thanh tra chuyên ngành về 

bảo hiểm xã hội từ thành phố đến cơ sở. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên 

quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội. 

7. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 

a) Mục tiêu 

Thực hiện tốt Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các chương trình Quốc gia về trẻ 

em. Xây dựng hệ thống bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở các cấp để đảm bảo trẻ em được 

thực hiện quyền trẻ em; quyền được chăm sóc và bảo vệ. Ưu tiên trợ giúp trẻ em đặc 

biệt khó khăn để hoà nhập cộng đồng. 

- Đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí tại 

các cơ sở y tế trên địa bàn. 

- Tỷ suất chết trẻ dưới 1 tuổi dưới 10% số trẻ sống. 
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- Tiêm chủng cho trẻ em từ 8-10 loại văcxin đạt tỷ lệ 100%. 

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng lượng dưới 2,5 kg giảm xuống dưới 5%. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 10%. 

- 100% trẻ em có nguy cơ lang thang được trợ giúp. 

- 100% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa được trợ giúp và chăm sóc thay thế. 

- 100% trẻ em khuyết tật được điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc. 

- 100% trẻ em bị nhiễm chất độc hóa học, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS được bảo 

vệ, chăm sóc. 

- 100% trẻ em bị xâm phạm tình dục được bảo vệ, chăm sóc và hòa nhập cộng 

đồng. 

- 100% trẻ em làm trái pháp luật được quản lí, giáo dục ở cộng đồng hoặc tại 

trường giáo dưỡng.  

- Phấn đấu đến năm 2020, 100% xã, phường phù hợp với trẻ em (theo chuẩn 

mới). 

b) Giải pháp 

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây 

dựng hệ thống cộng tác viên ở xã, phường; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị trong hệ thống quản lý bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

- Tổ chức các hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, xây dựng các mô hình tư vấn, hỗ 

trợ trẻ em để trẻ em tiếp cận được sự trợ giúp. Nâng cao chất lượng và đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ y tế nhằm hỗ trợ và trị liệu tâm lí cho trẻ em. 

- Xây dựng, nâng cao chất lượng thông tin và dữ liệu về trẻ em để hoạch định 

chiến lược về trẻ em. 

- Tăng cường sự trợ giúp và ngăn ngừa trẻ em có nguy cơ lang thang và trợ giúp 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Giải quyết triệt để trẻ em lang thang, trẻ em bị 

xâm hại, trẻ em lao động sớm, lao động trong môi trường độc hại.  

- Tăng cường công tác thanh tra, xử lý các vụ việc xâm phạm quyền trẻ em. 

- Xã hội hoá công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, xây dựng các khu vui chơi ở xã, 

phường, nhà thiếu nhi cấp quận để trẻ em có điều kiện vui chơi sinh hoạt. 

8. Phòng chống tệ nạn xã hội 

a) Mục tiêu 

     Hạn chế tốc độ gia tăng tệ nạn xã hội. 100% người nghiện ma túy, mại dâm 

có hồ sơ quản lý được cai nghiện, chữa bệnh; trong đó 60 – 70% được học nghề, 

giải quyết việc làm. Triệt phá các điểm nóng về tệ nạn xã hội. Phấn đấu đạt 70-80% 

xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội. 

b) Giải pháp 
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       - Tuyên truyền mạnh về tác hại của tệ nạn xã hội, nhất là trong thanh thiếu niên. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Phòng chống mại dâm; Luật Phòng 

chống ma tuý (sửa đổi); mục tiêu “Không có người nghiện ma túy trong cộng đồng” 

trong Chương trình “thành phố 5 không”. 

- Giữ vững và xây dựng mới xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội gắn 

chặt với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới" và Đề án 

"Xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị". 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở cai nghiện và quản lý sau cai tại Bầu Bàng. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tập trung. 

- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về người nghiện, người mại dâm. 

- Tăng cường quản lý nhà nước trên từng địa bàn; kiên quyết lập kỷ cương, lành 

mạnh hoá các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. 

- Tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành trong cả nước, nhất là các địa 

phương lân cận như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế trong công tác phòng chống tệ nạn 

xã hội; ngăn chặn kịp thời các đường dây buôn bán ma tuý, buôn bán phụ nữ và trẻ em, 

các đường dây mại dâm xuyên quốc gia. 

III. Một số giải pháp chủ yếu khác 

1. Huy động nguồn vốn cho hoạt động của ngành 

Dự báo tổng nhu cầu vốn đầu tư và hoạt động của ngành thời kỳ 2011-2020 là 

6.038 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư 4.714 tỷ đồng. Giai đoạn 2011-2015 là 2.411 tỷ 

đồng, trong đó vốn đầu tư 1.788 tỷ đồng;  giai đoạn 2016-2020 là 3.627 tỷ đồng, trong 

đó vốn đầu tư 2.926 tỷ đồng. 

2. Phát triển nguồn nhân lực quản lý các lĩnh vực của ngành và dạy nghề 

Phát triển nguồn nhân lực quản lý ngành đảm bảo đủ năng lực; trình độ công 

chức có trình độ đại học, cao đẳng trở lên cấp thành phố đạt 100%; cấp quận, huyện 

đạt 80%. 

Đội ngũ giáo viên dạy nghề đảm bảo đạt tỷ lệ 25 học sinh/giáo viên; trình độ 

chuẩn và trên chuẩn đạt  tỷ lệ 100 %. 

3. Tổ chức thực hiện quy hoạch 

Sau khi quy hoạch tổng thể ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố 

Đà Nẵng đến năm 2020 được phê duyệt, công khai hóa quy hoạch thông qua công tác 

tuyên truyền, triển lãm để cho nhân dân thành phố biết; giới thiệu rộng rãi định hướng 

phát triển, các điều kiện cơ hội đầu tư để cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước biết 

để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển trên các lĩnh vực của ngành. 

Cụ thể hóa các nội dung của quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế thành 

các kế hoạch 5 năm và hằng năm; xây dựng các chương trình, đề án triển khai phát 
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triển các lĩnh vực theo từng thời kỳ theo định hướng quy hoạch; đồng thời, thường 

xuyên cập nhật, tổng kết đánh giá sự phù hợp và không phù hợp với thực tế để kịp trình 

UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 

UBND các quận huyện, các sở, ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng  quy hoạch 

chi tiết mạng lưới dạy nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2020; xây dựng các dự án 

đầu tư, các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để điều chỉnh và quản lý phát triển 

ngành theo định hướng đã đề ra. 

2. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn UBND các quận, huyện trong 

quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch của quận, huyện đảm bảo thống nhất với 

quy hoạch  ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. 

3. Giao UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách 

nhiệm thực hiện quy hoạch và phối hợp, triển khai đồng bộ các chương trình, dự án 

của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội ở địa phương phù hợp và có hiệu quả. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

        CHỦ TỊCH 

                                               
        Trần Văn Minh 
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                                                        QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc bổ sung khu vực cấm, địa điểm cấm 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
_______________________________________________________________________________ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; 

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ Bí mật Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm; 

Căn cứ Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ 

Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ Bí mật Nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố, 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ sung khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

như sau: 

1. Trạm cấp nước Sơn Trà 1 thuộc Chi nhánh cấp nước Sơn Trà; 

2. Trạm cấp nước Sơn Trà 2 thuộc Chi nhánh cấp nước Sơn Trà; 

3. Trạm cấp nước Hồ Xanh thuộc Chi nhánh cấp nước Sơn Trà; 

4. Đường hành lang bảo vệ và bảo trì cửa hầm đường bộ nam Hải Vân thuộc 

Công ty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân; 

5. Nhà điều hành trung tâm hầm đường bộ Hải Vân; 

6. Bể nước chữa cháy hầm đường bộ Hải Vân; 

7. Trạm kết nối đường ống nước chữa cháy hầm đường bộ Hải Vân. 

 

Điều 2. Việc tổ chức cắm biển “khu vực cấm”, “địa điểm cấm” và trách nhiệm 

của Thủ trưởng cơ quan đơn vị quản lý khu vực cấm, địa điểm cấm thực hiện theo quy 

    UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
________________________________________________________________ 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
___________________________________________________________________________ 

 

 Số: 5879 /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  06  tháng  8   năm 2010 
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định tại Điều 2, Điều 3 Quyết định số 6402/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2009 của 

Chủ tịch UBND thành phố và các quy định của pháp luật. 

 

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

 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Thủ 

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

huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

                                                                     CHỦ TỊCH    
                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

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

In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 

mailto:congbao@danang.vnn.vn

